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Dvojpísmenové kódové označenia krajín a medzinárodných organizácií 

AD Andorra EC Ekvádor KN Svätý Krištofa Nevis 
AE Spojené arabské emiráty EE Estónsko KP Kórejská ľudovodemokratická 
AF Aťganístan EG Egypt republika 
AG Antigua a Barbuda EH Západná Sahara KR Kórejská republika 
Al Anguilla EP Európsky patentový úrad KW Kuvajt 
AL Albánsko ER Eritrea KY Kajmanie ostrovy 
AM Arménsko ES Španielsko KZ Kazachstan 
AN Holandské Antily ET Etiópia 
AO Angola LA Laos 
AP Africká regionálna orgnni7-ácia FI Fínsko LB Libanon 

priemyselného vlastníctva F.I fidži LC Svätá Lucia 
AQ Antarktída fK ľalklandy LI Lichtenšt~jnsko 

AR Argentína FM Mikronézia LK Srí Lanka 
AS Americká Samoa FO Faerské ostrovy LR Libéria 
AT Rakúsko FR francúzsko LS Lesotho 
AU Austrália LT Litva 
AW Aru ba GA Gabon LU Luxembursko 
Al Azerbajdžan GB Veľká Británia LV Lotyšsko 

GD Grenada LY Líbya 
BA Bosna a Hercegovina GE Gruzínsko 
BB Burbados GF Guayane MA Maroko 
BD Banghuiéš GH Ghana MC Monako 
BE Belgicko GI Gibraltár MD Moldavsko 
BF I3urkina GL Grónsko MG Madagaskar 
BG Bulharsko GM Gambia MH Marshallove ostrovy 
BH Bahrain GN Guinea MK Macedónsko 
BI Bunmdi GP Guadeloupe ML Mali 
BJ fknin GQ Rovníková Guinea MM Myanmar (Barma) 
BM Bermudy GR Grécko MN Mongolsko 
BN Brunej os Južná Georgia a južné MO Maca o 
BO Bolívia sendvičové ostrovy MP Severné Mariány 
BR Brazília GT Guatemala MQ Martinique 
BS Bahamy GU Guam MR Mauritánia 
BT Bhutan GW Guinea-Bissau MS Montserrat 
BV Buvetov ostrov GY Guyana MT Malta 
BW Botswana MU Maurícius 
BX Benelux HK Hongkong MV Maledivy 
BY Bielorusko HM Heardov ostrov a McDonaldov MW Malawi 
BZ Bdizc ostrov MX Mexiko 

HN Honduras MY Mal~jzía 
CA Kanada HR Chorvátsko MZ Mozambik 
CC Kokosové ostrovy HT Haiti 
CF Stredoafrická republika HU Maďarsko NA Namíbia 
CG Kongo NC Nová Kaledónia 
Cll Švajčiarsko IB Medzinárodný výbor WIPO NE Niger 
Cl Pobrežie Slonoviny ID Indonézia NF Norfolk 
CK Cookove ostrovy IE Írsko NG Nigéria 
CL Chile IL Izrael NI Nikaragua 
CM Kamerun IN India NL Holandsko 
CN Čína 10 Britské indicko-oceánske NO Nórsko 
CO Kolumbía teritórium NP Nepál 
CR Kostarika IQ Irak NR Nauru 
cu Kuba IR Irán NU Niue 
CV Kapverdy IS Island NZ Nový Zéland 
ex V íanočný ostrov IT Taliansko 
CY Cyprus OA Africká organizácia duševného 
CZ Česká republika JM Jamajka vlastníctva 

.IO Jordánsko ON Omán 
DE Nemecko JP Japonsko 
DJ Džibutsko PA Panama 
DK Dánsko KE Keňa PE Peru 
DM Dominika KG Kirgizsko PF Francúzska Polynézia 
DO Dominikánska republika KH Kambodža PG Papua-Nová Guinea 
DZ Alžírsko Kl Kiribati PH Filipíny 

KM Komory PK Pakistan 



PL Poľsko TP Výchmh1)' Timor 
PM Saint Pícrrc a Miqudon TR Turecko 
PN Pitcairn TT Trinidad a Tobago 
PR Portoriko TV Tu valu 
PT Portugalsko TW Taiwan 
PW Palau ľZ Tanzánia 
py Paraguaj 

U/\ Ukrajina 
()/\ Katar UCJ Uganda 

UM Menšie odľahlé ostrovy USA 
RE Rcunion es Spojené štáty americké 
RO Rumunsko UY Urugu11:i 
RU Rusko uz Uzbekistan 
RW Rwanda 

V/\ Vatikán 
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SB Šalamúnové ostrovy VE Venezuela 
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SG Singapur vu Vanuatu 
SH SYätú !klena 
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SK Slovensko duševné vlastníctvo 
SL Sierra Leone ws Samoa 
Stvl San Marino 
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so Somálsko YT Mayotte 
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sz Svazijsko ZR Zair 
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TC Turks a Caicos 
TD Čad 
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VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 3 - 1997 - SK (zverejnené prihlášky vynálezov) 

Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov 

Prihlášky vynálezov zverejnené podľa zákona 

č.527/90 Zb. v znení zákona NR SR č.90/93 Z.z. 

- kód A3 Udelené patenty podľa zákona č. 527/90 Zb. - kód B6 

v znení zákona NR SR č. 90/93 Z. z. 

( 11 ) 
(21) 

(22) 

(31) 

(32) 

(33) 

( 40) 

13B9A 
FA9A 

FC9A 
FD9A 
FG4A 
MA4A 
MA4F 
MC4A 
MC4F 
MH4A 
M114F 
MK4A 
MK4F 

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov 

číslo patentu 6 (51) medzinárodné patentové triedenie 

číslo prihlášky vynálezu (54) názov 

dátum podania prihlášky vynálezu (57) anotácia 

číslo prioritnej prihlášky vynálezu (71) meno (názov) prihlasovateľa( ov) 

dátum prioritn~í prihlášky vynálezu (72) meno pôvodeu(ov) 

krajina priority (73) meno (názov) majiteľa( ov) 

dútum zverejnenia prihlášky vynálezu (86) údaje PCT 

Kódy na označovanie záhlavia oznámení publikovaných vo Vestníku 
{Štandard WIPO ST 17) 

zverejnené prihlášky vynálezov 
vzdanie sa alebo odvolanie udeľovacieho ko
nania 
zamietnutie prihlúšok vynálezu 
zastavenie konania o prihláškach vynálezu 
udelené patenty 
zánik patentov vzdaním sa 
nínik autorsk)'ch osvedčení vzdaním sa 
zrušenie patentov 
zrušenie autorských osvedčení 
čiastočné zrušenie patentov 
čiastočné zrušenie autorsk)•ch osvedčení 
zánik pntentov uplynutím doby platnosti 
zánik autorských osvedčení L1plynutím doby 
platnosti 

MM4A 

MM4F 

PA4A 
PC9A 
PD4A 

QA9A 
SB4A 
SB4F 

zánik patentov pre nezaplatenie ročných 
poplatkov 
zánik autorských osvedčení pre nezaplatenie 
ročných poplatkov 
zmena autorských osvedčení na patenty 
zmena dispozičných práv na vynálezy 
prevod práv a ostatné zmeny majiteľov 
patentov 
ponuka licencí í 
zapísané patenty do registra po odtajení 
zapísané autorské osvedčenia do registra po 
odtajení 
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Opravy v prihláškach vynálezov 

llA9A 
11139/\ 
HC9A 
llD9A 
l IE9/\ 
IJF9A 
IIG9A 
llH9A 
llK9A 

Opravy. Zmeny. Rôzne. 

meno pôvodcov 
oprava mien 
zmena mien 
oprava adries 
zmena adries 
oprava dát 
oprava chýb v triedení 
oprava alebo zmena všeobecne 
tlačové chyby v úradných 
vestníkoch 

Opravy v udelených ochranných dokumentoch 

patenty 

lA4A 
TB4A 
TC4A 
ľD4A 

TE4.'\ 
TF4A 
T(i4A 
TII4A 
TK4A 

autorské osvedčenia 

Ti\41' 
IH4F 
TC4F 
TD4F 
TE4ľ 

TF4F 
1Ci4F 
TH4F 
TK4F 

meno pôvodcov 
oprava mien 
zmena mien 
oprava adries 
zmena adries 
oprava dát 
oprava chý·b v triedení 
oprava alebo zmena všeobecne 
tlačové chyby v úradných vestníkoch 
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BB9A Zverejnené prihlášky vynálezov usporiadané podľa čísel 

()al.:j uvedené prihl~1šky vynálezov boli zverejnené d1íom uvedeným vo Vestníku Úradu priemyselného vlast-
níctva Slovenskej r.:puhliky podľa zákona!'.'.. 52711990 Zh. o vynálezoch, priemyselných Ví'.oroch a zlepšovacích návrhoch. 
v znení n.:skorších zilkonov. 

892-87 E OIB 27/16 305-96 C OIB 19/24 845-96 E 05 B 27 /00 
27')0-88 I' 041> 11/02 116-96 C 08F 8/28 852-96 I· 27D 1116 
24ú 7-90 1: 21C 41/18 118-96 (i 1 OL 1/00 826-96 c 07[) 521 /()() 
2155-91 BO 1 F 7/08 320-96 C 08F 10/02 844-96 E 05B 27/00 
2885-92 Ci 06F 15/00 129-96 i\ 61 K 31170 853-96 i\ 611' IJ/15 
3318-92 F 16K .31/M .B0-96 i\ 61K 9120 859-96 C07D211/46 

685-93 Ci 06F 17/00 .H5-96 C 07D 239/56 862-96 i\ 61B 17/41 
519-94 F l 6C 3V7ô 148-96 C08F210/16 865-96 c 070 209/60 
718-94 11 0511 l /34 420-96 C 08F 210/02 915-96 i\ 61K 9170 

1112-94 i\ 61L 2/18 421-96 C 08F 10/00 927-96 C (l7C 29/ IO 
1240-94 F 41 i\ 3136 412-96 C 08F 216112 934-96 C 07C 209/60 
263-95 B OIL 1108 446-96 F 02G 3/00 939-96 C 07C 279/14 
368-95 i\ 61K 311725 448-96 i\61K 31/:'i8 941-96 C 07C 259/06 
515-95 i\ 61 K 9170 451-96 C0711 17/08 941-96 B 01 D 53168 
572-95 C 21G 5/024 461-96 C08K 5/3435 944-96 II 02M .W35 
581-95 11 01 L 31/00 464-96 F 24J 2/00 945-96 A 23F 5104 
711-95 B 65D 83/14 465-96 F 24.1 2/00 956-96 H 02!1 3133 
793-95 COIF 7/18 477-96 i\ 61 K 38/07 961-96 A 61K 47/10 
835-95 B 17B 15/02 ·l88-96 i\61K 31/19 965-96 C 07C 279/20 
884-')5 13 01 [) 53/)4 493-96 C 08F 295/00 966-96 i\ 61M 11/00 
')85-9) I·: 04B 2/82 494-96 C 08F 4/642 976-96 D 28B 7/18 
996-95 B 09B 3100 499-96 C 08B 15/00 1000-96 c 070 209/04 

1022-95 i\ 63B 21 /06 504-96 c 07D 471 /04 1002-96 c 070 215122 
1066-95 i\ 61G 1/30 516-96 E 05F 15/12 1006-96 c 070 241/04 
1145-95 i\ 61 K 391395 539-96 C 07D 491/16 1014-96 G 21C 17/04 
1186-95 c 1211 l /00 5)8-96 A61K 9/22 1015-96 E068 l l /04 
1198-95 i\ 61K 9/107 567-96 D04B 15/50 1019-96 i\ (ii M 1/28 
1225-95 i\ 6 1 K 3 11165 586-96 i\ 01 K l /00 1023-96 C 07C 251138 
1265-95 i\61K 311725 599-96 i\ 61M 5120 1024-96 C 07C 251/H 
D:\4-95 i\61K47/36 611-96 B 02C 13100 1025-96 F 4111 5/04 
1509-95 B 65G 53130 633-96 i\61K 31/195 1026-96 A OIN 25114 
1575-95 F 02B 19/02 634-96 A 61K 38/04 1032-96 i\ 61 K 3 l /44 
1597-95 i\ 61K 7/48 Ml-96 E04G 9/02 1033-96 C 07C 279110 
1602-95 i\ 61 K 9172 646-96 c 070 309132 1055-96 c 070309132 

16-96 C 08G 73/02 650-96 i\6JK31/55 1062-96 B 3JF 7/00 
35-96 C 08L l /08 659-96 c 070 251170 1083-96 B60M l /IO 
52-96 E 04C 2/292 671-96 D Olll 7102 1088-96 C21D 1 /68 
68-96 C 08K 3/32 688-96 II 02J 13100 1090-96 AOlN 25/30 
78-96 i\ 23L 3/36 701-96 i\ 61 K 31 /80 1092-96 B 05C 11/00 
8)-96 C 12N 15/24 703-96 i\ 61K 9/20 1093-96 E 04B 1 /348 
88-96 C 08K 513435 719-96 c 07D 471/02 1109-96 c 07D 209/52 

IO'i-96 i\ CilK 31/415 737-96 i\ 61 F 13/l:'i 1123-96 c 07[) 413/06 
124-96 c 08(i 59/18 7:'\'i-96 i\ 61B 17/60 1125-96 A OlN 43/08 
13:'1-96 c 07.1 l /00 771-96 c ()7[) 403/12 1133-96 c 070 277136 
IH-96 C 08L 3::1/00 782-96 i\ 61F 13/~8 1141-96 c 070 495/04 
17J-% F OIB 27/12 785-96 c ()7[) 309/28 1171-96 D06M 13141 
182-% A úl K 7/48 790-96 i\ 61 K 7/16 1179-96 A 61 K 31/41 
1')3-96 i\ 61K 9/20 797-96 i\ 61M 15/00 1180-96 F 02D 57/04 
'.W3-% c ()7[) 407 /04 799-96 C 07C 2'i 1151 1204-96 A 240 3114 
21:'i-96 C 07D 2'.!9142 817-96 B 29C 6:'i/02 1207-96 i\ 21 B 1/..\8 
230-96 C 08F 1 10/00 819-96 F 280 l/03 1253-96 i\ 47L 9/16 
231-% c 081' 110/00 822-96 i\ 61K :l 1/57 1320-% A 471 43/046 
254-96 c 08(1 64/02 825-96 A 61 K 31/485 1326-96 i\ 4 7J 43/046 

1327-96 A63C 17/14 
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6 (51) A 01K 1/00 
(21) 586-96 

u 

(71) Wolters Holding B.V., Zwolle. NL: 
(72) Woltcrs Johannus Stephanus Josephus, Zwolle. 

NL: Wolbrink Jozef Willibrordus Maria, Henge
lo. NL 

(54) Stojisko opatrené zbernou komorou s dnom v 
tvare "V" a spôsob zníženia emisie čpavku 

(22) 08.11.94 
(32) 09.1193. 23.03.94 
(3 l) 93.01.938. 94.00.463 
(33) NL, NL 
(86) PCT/NL94/00278, 08.11.94 
(57) Stojisko ( 1) zahŕi1ajúce podlahu (2) vybavenú 

výpustom výkalou (5) a moču do zbernej komory 
(6) umiestnenej pod podlahou (2). pričom táto 
zberná komora (6) je vybavená dnom (7), ktoré 
pozostáva zo žľabov ( l O) alebo je zakryté žľabmi 
( 10) uloženými navzájom rovnobežne, z ktorých 
každý má dve rovné bočné steny, spodný povrch 
a otvorený horný koniec a tieto žľaby (IO) tvoria 
spodnú dosku (9), ktorá kryje celé dno (7) zber
nej komory (6). Žľaby (IO) ma,jú prierez V a ich 
bočné steny navz~jom zviera,jú uhol. takže spod
ný povrch žľabu (10) je zúžený vzhľadom na 
horný otvorený koniec žľabu ( 1 O) a jednotlivé 
7.ľaby ( 1 O) sú navzájom spojené pri horných kon
coch príslušných bočných stien. Použitím tohto 
usporiadania a tvarov žľabov je vyparovanie 
čpavku v stojisku silne obmedzené. pretože moč a 
výkaly sa zhromažďujú v najnižšej časti každého 
žľabu prierezu V, následkom čoho je vyparovací 
povrch močoviny a výkalov oveľa menší ako po
vrch dna pokrytého spodnou doskou. 

6 (51) A 01N 25/14 
(21) 1026-96 
(71) ISK BlOSCIENCES CORPORATION, Mentor. 

OH. US: 
(72) Fralí.c:y Richard W„ Kingwood. TX. US: Rogers 

Paul E.. Scottsburg. IN, US; 
(54) Pesticídne mikrovýživné zmesi 
(22) o 102.95 
(32) 07.02.94 
(31 J 08/192 852 
(J'.l) us 
(86) PCT/US95/01328. 01.02.95 
('i7) ľesticídna mikrovýživná zmes. ktorá je ľahko 

ricditcľná vodou. čím sa získa účinné množstvo 

pesticídnej zinočnatej výživy použiteľnej na pos
trekovanie plodín, ktorá pred zriedením pozostá
va (hmotnostne, vzhľadom na celkové množstvo 
spolu) približne: z 1 O až 60 % chlórtalonilu. ktoi'\• 
má priemernú veľkosť častíc približne 1 až 1 Ó 
mikrometrov; z 1,0 až 1 O % n~jmenej jedného 
neiónového tenzidu; z 0,02 až 1,0 % heteropoly
sacharidovej gumy: z 1,0 až 1 O o;., oxidu zinočna
tého, ktorý má strednú veľkosť častíc 1 až 1 O 
mikrometrov; zvyšok je voda. 

6 (51) A OlN 25/30 
(21) 1090-96 
(71) IMPERIAL CHEMlCAL INDUSTRIES PLC. 

Londýn, GB; 
(72) Hoorne Dirk. Mechelan. BE; Rogíers LudewiJk 

Maria, Haacht, BE; 
(54) Emulgátorové kompozície 
(22) 22.02.95 
(32) 24 02.94, 24.02.94 
('.l I) 9403469.1. 9403522.7 
(33) GB, GB 
(86) PCT/GB95/00370, 22.02.95 
(57) Emulgátorové kompozície obsahujú povrchovo

aktívnu látku, a to polyalkylénoxyester vic-dikar
boxylovej kyseliny všeobecného vzorca (1) a (II). 
kde jeden z R a R 1 je C6 až C22alkcnyl alebo alkyl 
a druh)· je H. A je -0- alebo -NR4

-. kde R4 je H 
al~bo C 1 až C6alkyl, n je 2 až 100. m je 2 alebo 3, 
R-je H alebo C 1 až C 16 alkyl. A 1 je -0-, -ff alebo 
NR4

• kde R4 je H alebo C 1 až C6alkyl, pričom ak 
A 1 je 0-, Y je katión a ak A 1 je -0- alebo -NR4

-. 

Y je C 1 až C6alkyl ap je 2 alebo 3, a aspoň jednu 
ďalšiu povrchovoaktívnu látku. Tieto kompozície 
sú účinné pri emulgovaní látok, ako sú agroche
mikálie, čím vznika,jú stabilné emulzie. Emulgá
tor sa môže tiež pripraviť ako koncentrát, ktor:~· 
obsahuje špecificky účinnú chemikáliu a zvyčaj
nú organickú kvapalinu alebo rozpúšťadlo, takže 
tento konccnlľát vytvára emulziu priamo po zrie
dení vodou. 

(II) 

6 (51) A O l N 43/08, 43/10, 43/40, A 61 K 3 l /445, 
c 070 211114, 211/18, 401/06, 405/06, 409/06 

(21) 1125-96 
(71) FMC CORPORATION. Philadclphia. PA. US: 
(72) Silvcrman lan R„ Moorcstown. NJ. US: Cohcn 

Daniel H„ Princcton, NJ, US: Lyga .lohn W „ 
13asking Rídge, NJ, US: Szczepanski Stcvcn W„ 
Philadelphia. PA. US; i\li Syed F„ Yardville, NJ. 
US: 

(54) N-(substituované arylmetyl)-4-[bis(substituo
vané fenyl)metyljpiperidíny, insekticídna zmes 
a jej použitie 

(22) 28.02.95 
(.i2} () l.0'.l.94 
(31) 204 ()33 
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(33) us 
(86) PCT/US95/02473, 28.02.95 
(57) N-(substituované arylmetyl)-4-[bis(substituované 

fonyl)metyl]piperidíny vzorca (1), im príslušné N
-oxidy a poľnohospodársky prípustné soli ako 
účinné insekticídy, v ktorých Q je vybrané zo 
skupiny: vodík, hydroxy a t1uór; R je vybrané z 
heleroarylu, ktorý má v kruhu 5 alebo 6 atómov, 
alebo zoskupenie, ktoré má vzorec (II), v ktorom 
V je vodík, halogén, alkyl, halogénalkyl, alebo 
alkoxy; W a X sú nezávisle od seba vybrané z 
mnohých rôznych substituentov, Y a Z sú nezá
visle od seba vybrané z dvojice vodík a alkoxy; 
W a X spolu môžu byť -OCH2CH20-, 
-CH2C(CH3}20-, alebo -OC(CH3h0-; R 1 a R2 sú 
nezávisle od seba vybrané zo skupiny: halogénom 
substituovaný fenyl, alkyl, halogénalkyl, halogén
alkoxy, alkylsulfonyloxy a halogénalkylsulfonyl
oxy; a n je l, 2 alebo 3; s výhradou, že každé ali
fatické zoskupenie neobsahuje viac ako 6 uhlíko
vých atómov, halogén znamená chlór alebo fluór, 
a každý alkylový substituent na amínovom dusíku 
obsahuje 1 až 3 uhlíkové atómy. lnsekticídna 
zmes s ich obsahom a jej použitie. 

6 (51) A 218 1/48, A 21C 15/02 
(21) 1207-96 

(II) 

(71) Franz Haas Waffelmaschinen Industriegesell
schaft mbH, Wien. AT; 

(72) Haas Franz sen„ Wien, AT; Haas Johann, Klos
tcrneuburg, AT; 

(54) Spôsob výroby zvinutých oblátkových kornú
tov alebo podobných výrobkov a zariadenie na 
vykonávanie tohto spôsobu 

(22) 29.05.95 
(32) 27.05.94 
(31) 1088/94 
(33) AT 
(86) PCT/AT95/00108, 29.05.95 
(57) Spôsob výroby zvinutých oblátkových kornútov 

na priemyselné plnenie zmrzlinou a skladovanie v 
zmrazenom stave zahŕňa nalievanie vysoko cu
kornatého cesta na nekonečnú, plynule sa pohy
bujúcu, ohrievanú plochu na pečenie, pričom sa 
vytvára pás cesta. Pás cesta je pečený do hrubého, 
až niekoľko milimetrov hrubého, oblátkového pá
su. Upečený oblátkový pás je vo svojom plastic
kom lvarovateľnom stave, v dvoch tretinách svo
.it:i pôvodnej hrúbky zahusťovaný, a buď súčasne 
so zahusťovaním, alebo potom rozdeľovaný na 
jednotlivé oblátkové časti. Jednotlivé oblátkové 
časti sú obvyklým spôsobom zvinované do kornú
tov. Ďalej sa nárokuje zariadenie na tento účel. 

6 (51) 
(21) 
(71) 

(72) 

(54) 
(22) 
(86) 
(57) 

6 (51) 
(21) 
(71) 
(72) 

(54) 
(22) 
(32) 
(3 l) 
(33) 
(57) 

6 (51) 
(21) 
(71) 

(72) 

(54) 

(22) 
(32) 

A 23F 5/04, 5/16 
945-96 
AHNOMOTO GENERAL FOODS, INC, Shina
gawa, Tokyo, JP; 
Maki Yoshiaki, Suzuka, Mie-ken, JP; Haruyama 
Tsutomu, Suzuka, Mie-ken, JP; 
Spôsob praženia kávových zŕn 
28.01.94 
PCT/JP94/00I 16, 28.01.94 
Spôsob praženia kávových zŕn spočíva v tom, že 
sa pražia zelené kávové zrná parou počas časové
ho obdobia od 50 do 300 sekúnd pri teplote pary 
od 251 do 400°C a pri pretlaku od 0,65 do 2.00 
MPa, a potom sa zrná finálne pražia parou počas 
časového obdobia od 60 do 800 sekúnd pri teplo
te pary od 251 do 400°C v atmosférických pod
mienkach. 

A 23L3/36 
78-96 
The BOC Group plc„ Windlesham, Surrey, GB; 
King Brian, Godalming, Surrey, GB; Leeson Ri
chard Harvcy, Londýn, GB; Lamey Ross, Sand
bach, Cheshire, GB; 
Zariadenie na zmrazovanie potravín 
18.01.96 
25.01.95 
9501403.1 
GB 
Zariadenie ( 10) na zmrazovanie potravín obsahu
je pásma (22, 24) na zmrazovanie ponorom a 
atmosférické zmrazovanie a dopravník na vedenie 
potravín, ktorý prechádza oboma pásmami. Pás
ma (22, 24) môžu pracovať buď nezávisle od se
ba alebo spoločne. Zariadenie obsahuje pros
triedky na optimalizáciu jeho chodu. 

A 24D 3/14, A 248 15/30 
1204-96 
H.F. & PH.F. REEMTSMA GMBH & CO, 
Hamburg, DE; 
Kopsch Reiner, Schencfeld, DE; Rôper Wolfram, 
Hamburg, DE; Wildenau Wolfgang, Bargfold
-Stegcn, DE; 
Tabakové výrobky alebo látky podobné týmto 
výrobkom s antioxidačne pôsobiacimi prírod
nými látkami a spôsob ich výroby 
18.04.95 
19.04.94 
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(31) P4416101.8 
(33) DE 
(86) PCT/EP95/01452, 18.04.95 
(57) Tabakové výrobky a/alebo iný fa;jčiarsky materiál, 

zahŕňa;júci antioxidačne pôsobiace prírodné látky 
a/alebo ich prírodne identické syntetické produk
ty. Tieto prírodné látky sú vybrané z hydroxyš
korícových kyselín a ich esterov a depsidov, rast
linných fenolov, ktoré môžu byť odvodené od 
hydroxyškoricových kyselín, polymérov bydro
xyškoricových alkoholov, ďalších prírodných lá
tok rastlinného pôvodu, ktoré majú antimutagén
ne a aromatizačné vlastnosti a sú kombinované 
s antioxidačne pôsobiacimi vitamínmi, ich pre
kurzormi a/alebo derivátmi. a ďalej z antioxidač
ne pôsobiacich vitamínov v komplexe s eukaryo
tickými bunkovými kultúrami. Ďalej sú opísané 
spôsoby výroby výrobkov tohto typu. 

6 (51) A 47J 43/046, G OlG 19/56, A 47J 36/16 
(21) 1320-96 
(71) VORWERK AND CO. INTERHOLDING 

GMBH. Wuppertal. DE: 
(72) Di.irner Stefan, Solíngen, DE; 
(54) Kuchynský stroj s miešacou nádobou a poho-

nom pre miešadlo v tejto miešacej nádobe 
(22) 28.04.95 
{32) 28.04.94 
(31) p 44 14 824.0 
(33) DE 
(86) PCT/EP95/01635. 28.04.95 
( 57) Kuchynský stroj ( 1) s miešacou nádobou ( 1 O) 

a pohonom (75) miešadla (70) v tejto nádobe ( 10) 
má miešaciu nádobu (IO), ktorá je vo svojej 
;;pod nej časti vyhrievateľná. Kuchynský strqi ( 1) 
ďal~i obsahuje vážiace zariadenie ( 16 ), ktoré 
sníma váhu lôžka (7) miešacej nádoby (6) vrátane 
kúrenia ( 40). 

6 (51) A 47J 43/046, 43/07, 36/16 
(21) 1326-96 
(71) VORWERK AND CO. lNTERHOLDING 

GMBH, Wuppertal, DE; 
(72) Dorner Stefan. Solingen, DE: Schmitz Volker. 

Solingen, DE; 
(54) Kuchynský stroj s miešacou nádobou a poho-

nom pre miešadlo v tejto miešacej nádobe 
(22) 280495 
(.12) 28 04.94 
(31 ) I' 44 14 821.6 
(33) DE 
(86) PCT/Eľ95/01633, 28.04.95 

(57) Kuchynský stroj ( 1) s miešacou nádobou ( 1 O) 
a pohonom (75) míešadla (70) obsahuje nádobu 
(10), ktorá je vo svojej spodnej časti (65) vyhrie
vateľná a uložiteľná v tesne priliehajúcom lôžku 
( 13) v podstate s valcovou stenou ( 18 ). Na za
bezpečenie rovnomerného prestupu tepla a mož
nosti vybrať miešaciu nádobu ( 1 O) po ukončení 
prevádzky bez vynaloženia väčšej sily, má valco
vá stena ( 18) na pevné prichytenie miešacej ná
doby (1 O) meniteľný priemer. 

6 (51) A 47L 9/16 
(21) 1253-96 
(71) VORWERK AND CO. INTERHOLDING 

GMBH, Wuppertal, DE; 
(72) Thode Jiirgen. Wiilfratli, DE; 
(54) Zariadenie na oddeľovanie pevných alebo 

kvapalných častíc od prúdu plynu 
(22) 13.02.95 
(32) 29.04.94 
(31) P44 15 005.9 
(33} DE 
(86) PCT/EP95/00521, 13.02.95 
(57) Zariadenie na oddeľovanie pevnýeh alebo kva

palných častíc od prúdu plynu obsahuje ventiláto
rové koleso (8) a lopatkové koleso (9), ktoré je 
umiestnené v smere prúdenia pred ventilátorovým 
kolesom (8). Na zlepšenie oddeľovania fáz, pre
dovšetkým vo vysávači ( 1) prachu. v ktorom je 
zberný zásobník (4) na prach umicstnen)' pred 
vreckom (5) na prach, je lopatkové koleso (9) 
tvorené kuž.eľovým sitom ( 17), na ktorého kuže
ľovom plášti sú umiestnené radiálne odstávajúce 
lopatky (24). V oblasti ústia (3 ')nasávacej rúrky 
(3) sa vytvára vzduchový vír, ktorý častice vy
mršťuje smerom von, kde sú sekundárnym vírom, 
ktorý je indukovaný v zbernom zásobníku (4) na 
prach, transportované ďalej do zberného zásobní
ka ( 4) na prach. 
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6(51) A61817/41 
(21) 862-96 
(71) MEHL Thomas L, Sr., Newberry, FL, US; 
(72) Mehl Thomas L.. Sr„ Newberry, FL, US; Harris 

George W., Jr., Palm Bay, FL, US; Zaias Nardo, 
Miami Beach, FL, US; 

(54) Spôsob a systém na odstraňovanie ochlpenia 
(22) 30.12.94 
(32) 30.12.93 
(31) 08/176 561 
(33) us 
(86) PCT/US94/14557, 30.12.94 
(57) Systém na hromadné odstraňovanie ochlpenia ob

sahuje priľnavú vrstvu (52). konštrukčnú vrstvu 
(54), umiestnenú v susedstve priľnavej vrstvy 
(52), a vodivý materiál (56). Vodivý materiál (56) 
pôsobí ako prívod prúdu zo zdroja (70) prúdu k 
vlasom, ktoré sa majú odstrániť, vyčnievajú nahor 
cez priľnavú vrstvu (52) a sú v styku s vodivým 
materiálom (56). Spôsob hromadného odstraňo
vania ochlpenia a zabránenia budúcemu rastu vla
sov zahŕňa kroky nanesenia vodivého roztoku na 
ochlpenie, pritlačenie na priľnavú vrstvu (52), 
aplikovanie prúdu po dobu, dostatočne dlhú na 
zničenie lôžkovej oblasti vlasov, a umožnenie, 
aby sa odstraňované vlasy odstránili buď ihneď, 
alebo aby zostali v koži po dobu, dostatočnú na 
to. aby chemická reakcia. vyvolaná v lôžkovej 
oblasti, pokračovala dostatočne dlho, aby zničila 
lôžkovú oblasť a zabránila opätovnému rastu 
ochlpenia. 

6(51) A61817/60 
(21) 755-96 
(71) Richardson James Bruce, Gobowen, Oswestry 

Shropshíre, GB; 
(72) Richardson James Bruee, Gobowen. Oswestry 

Shropshíre, GB; 
(54) Distrakčné zariadenie obsluhované pacientom, 

spôsob jeho obsluhy a externý ortopedický fi
xátor 

(22) 15.12.94 
(32) 15 12.93 
(31) 9325698.0 
(33) GB 
(86) PCT/GB94/02759, 15.12.94 
(57) Distrakčné zariadenie obsluhované pacientom na 

výberové periodické roztiahnutie zlomenej kosti, 
ktorá už bola spevnená prostredníctvom vonkaj
šieho fixačného prostriedku, má podlhovasté roz
tiahnuteľné teleso (32) fixačnébo prostriedku. 
spojené svorkami s kostnou skrutkou (39) alebo 
s kostným čapom (30, 31) v príslušných koncoch 
telesa fixačného prostriedku. Pacientom ovládaná 
mechanická konštrukcia umožní prechodne roz
ťahovať vzdialené, ku kosti upevnené oblasti fi
xačného prostriedku. V jednom uskutočnení je 
tento pacientom ovládaný mechanizmus vo forme 

prídavného zariadenia (28), ktoré je odstrániteľne 
pripevnené k fixačnému prostriedku. V inom 
uskutočnení je tento pacientom ovládaný mecha
nizmus zabudovaný do vonkajšieho axiálneho fi
xačného prostriedku. výhodne takzvaného dy
namického fixačného prostriedku. 

6 (51) A 61F 13/15 
(21) 737-96 
(71) MÔLNL YCKE AB, Goteborg, SE; 
(72) Gustafsson Anders. Billdal, SE; Svernlôv Anna, 

Kullavik, SE; Widlund Urban, Môlnlycke, SE; 
Durant Bénédicte, Armentiéres, FR; 

(54) Plienka 
(22) 08.12.94 
(32) 13. 12.93 
(31) 9304132-5 
(33) SE 
(86) PCT/SE94/0l 179, 08.12.94 
(57) Plienka má prednú časť (12), zadnú časť ( 14) 

a strednú rozkrokovú časť (13), pričom súčasťou 
plienky je absorpčné telo ( 1 ), ktoré je spojené so 
spodnou fóliou (9) z materiálu neprepúšť~júceho 
kvapaliny a vrchm~j fólie (9) z materiálu prepúš
ťajúceho kvapaliny, ktorá pri použití prilieha 
k telu užívateľa, a ktorá má otvor ( 15) umiestnený 
v zadnej a v rozkrokovej časti plienky a má das
tické prostriedky (20. 21 ). a ktorá nie je spojená 
s absorpčným telom aspoň v oblasti otvoru ( l 5 ). 
Dva elastické prostriedky (20, 21) vo vrchnej fólii 
(9) smerujú vzájomne rozbiehavo od predného 
okraja (16) otvoru (15) v rozkrokovej časti ( 13) 
k zadnej časti ( 14 ). a to na obidvoch stranách ot
voru vo vrchnej fólii (9). 

2 

16 
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6 (51) A 61F 13/15 
(21) 853-96 
(71) KIMBERLY-CLARK CORPORATION, Neenah, 

Wl,US: 
(72) Kuepper Rebecea Jean, Appleton, WI, US: Ras

mussen Christine Ann, Medford, WI, US; 
(54) Elastické pútka na jednorazový absorpčný vý-

robok 
(22) 28.12.94 
(32) 28.12.93 
(3 1) 081174 565 
(33) us 
(86) PCT/US94/14966, 28.12.94 
(57) Elastické pútko (24) je vytvorené z elastiekého 

materiálu, ktorý je definovaný proximálnym okra
jom (34), distálnym okrajom (36), prvým spojo
vacím okrajom (38) a druhým spojovacím okra
jom ( 40). Prvý a druhý spojovací okraj spájajú 
proximálny a distálny okraj. Druhý spojovací 
okraj (40) nie je rovnobežný s prvým spojovacím 
okrajom (38) a proximálny okraj (34)je dlhší ako 
distálny ( 36). Príchytka (30) je pripojená k elas
tickému pútku (24). Ďalej je opísaný jednorazový 
absorpčný výrobok vybavený uvedeným elastic
kým pútkom. 

38 
28 

' . 
'--------l 1 

1 

--,1 
,1 
1r 
'I 

1G /: 

35 

11, L 
/ " il/1-- -29 

//// 
I (({ .,,,.,-2.2 
1111 

6 (51) A 61F 13/58, 13/62 
(21) 782-96 

1 III l 111 
1111 
\ 111 

' ,.rt8 

32 

(71) Kímberly-Clark Corporation. Neenah, WI, US; 
(72) Roessler Thomas Harold, Menasha, WI, US; Van 

Gompel Paul Theodore, Hortonville, WI, US; 
Huang Yung Hsiang. Appleton, WI, US; Zehner 
Georgia Lynn, Larsen, WL US: 

(54) Dynamická tvarovaná plienka 
(22) 14.12.94 
(32) 16.12.93 
(31) 081168 615 
('.13) us 
(86) PCT/US94/14529, 14.12.94 
(57) Dynamická tvarovaná plienka, majúca predný pá

sový diel (38), zadný pásový diel ( 40) a stredný 
diel spájajúci prvý pásový diel (38) a druhý páso
vý diel (40), obsahuje vrstvu zadného listu (22) a 

pár bočných panelov (90). Každý bočný panel 
(90) vybieha bočne z protiľahlých bočných kon
cov aspoň jedného pásového dielu zadného listu 
(22) a každý bočný panel (90) obsahuje oblasť 
voľného konca, ktorá má vopred určenú dÍžku. 
Ku každému bočnému panelu (90) je pripojený 
napínaný diel (98) pozdÍž jeho oblasti voľného 
konca a napínaný diel (98) má pomerne vysokú 
hodnotu tuhosti a dÍžku, ktorá sa rovná podstat
nému p.::rccntuálnemu podielu oblasti voľného 

konca bočného panelu (98). Ku každému napína
nému dielu (98) je pripojený upevňovací mecha
nizmus, usporiadaný tak, že vybieha bočne z kaž
dého bočného panelu (90) na zaistenie pásov)·ch 
dielov (38. 40) plienky na užívateľovi. Upevi'w
vací mechanizmus nemá základnú dÍžku väčšiu. 
ako je zvolená obmedzená percentuálna časť na
pínaného dielu (98). 

6 (51) A 61K 7/16, 7/28, 7120, 7i30 
(21) 790-96 

86 

-ft:; 
88 

20 

,) 

(71) SMITHKLINE BEECllAM CORPORATION. 
Philadclphia, PA, US: 

(72) Gallopo Andrew Robcrt, Garfield, NJ, US; lbra
him Nadir lskanda, Hackettstown, NJ, lJS; Maz
zanobíle Salvatore, Haworth. NJ, US; 

(54) Zmes na redukciu alebo odstraňovanie usade-
ných povlakov zo zubov a dentálnych protéz 

(22) 19.12.94 
(32) 22.12.93 
(31) 081171 798 
(33) us 
(86) PCT/US94/14662. 19.12.94 
(57) Kompozíci.:: na bielenie chrupu a d.:ntálnych 

protéz obsahujú vo vode rozpustný tripolyfoslb
rečnan alkalického kovu za prítomnosti alebo bt:z 
prítomnosti zdroja aktívnt:ho kyslíka a enzyma
tického hydrolytického činidla. 
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6 (51) A 61K 7/48, 31/07, 47/08, 47/14 
(21) 1597-95 
(71) Y AMANOUCHI EUROPE B. V „ Leiderdorp, 

NL; 
(72) De Vringer Tom, Zoetermeer, NL; Van Harrewijn 

Antoon, Delft, NL; Muehlenbruch Aart, Haarlem, 
NL: 

(54) Farmaceutický a kozmetický prostriedok na 
miestne nanášanie na pokožku a spôsob jeho 
prfpravy 

(22) 01.07.94 
(:l2) 01.07.93 
(Jl) 93201931.8 
(.'D} EP 
( 86) PCT /NL94/00151, O 1.07. 94 
(:'í7) Farmaceutický a kozmetický prostriedok na 

miestne nanášanie a na ošetrovanie akné vulgaris 
a starnúcej pokožky obsahuje retinoid vo vodnom 
nosiči, ktorý obsahuje aspoň jedno činidlo, za
braňujúce kryštalizácii. Činidlo je zvolené zo sú
boru neiónových povrchovoaktívnych látok a má 
stabilizačné účinky. 

6 (51) A 61K 7/48, 31170 
(21) 182-96 
(71) Robcrt Ladislas, Santeny, FR: Robert Alexandre, 

Santeny, FR: 
(72) Moczar Elemer, Gif-sur-Yvette, FR: 
(54) Použitie oligosacharidov pri prevencii a liečbe 

starnutia tkanív 
(22) 16.08. 94 
(32) 17.08.93 
(3l) 93/10054 
(33) FR 
(86) PCT!TR94/01008, 16.08.94 
(57) Prípravok na liečbu alebo prevenciu symptómov 

starnutia spojivových tkanív obsahuje jeden alebo 
niekoľko oligosacharidov s 2 až 5 glykozidickými 
zvyškami, alebo deriváty tohto (týchto) oligosa
charidu (ov) obsahujúceho (obsahujúcich) hydro
ľóbnc zvyšky, pričom tento (tieto) oligosacharid 
(y) má (majú) v termináln~i polohe neredukujú
ccho cukru jeden galaktózový zvyšok. 

6 (51) A 61K 9/107, 31/565, 31/57 
(21) 1198-95 
(71) ASTRA AKTlEBOLAG. Sodcrtälje, SE; 
(72) l lcckenmtillcr Harald, Hamburg 56, DE; Kutz 

Gerd, Detmold, DE: 
(54) Farmaceutický prostriedok obsahujúci lipofil-

né liečivé látky 
(22) 23.03. 94 
(32) 07.04.93 
(31) 9301171-6 
(33) SE 
( 86) PCT/SE94/00258, 23.03. 94 
( 57) Farmaceutický prostriedok obsahuje fipofilné 

liečivé látky a má formu vhodnú na transmuko
zálne podanie. Ako účinnú látku obsahuje proges
terón a/alebo 17-13-cstradiol. 

6(51) A61K9/20,9/16,31/57,47/00 
(21) 193-96 
(71) NOVO NORDrSK A/S, Bagsvaerd, DK; 
(72) Gram Karen Susannc, Bagsvaerd, DK; Jensen 

Annelise, Herlev, DK; 
(54) Farmaceutická kompozícia na orálne podanie, 

obsahujúca mikronizovaný progesterón a po
lyetylénglykol spolu s nosičom, a spôsob jej 
výroby 

(22) 19.08.94 
(32) 20.08.93 
(31) 0950/93 
(33) DK 
(86) PCT/DK94/00310, 19.08.94 
(57) Farmaceutická kompozícia na orálne podanie ob

sahuje okrem mikronizovaného progestcrónu 
polyetylénglykol a ďalšiu prísadu, vybratú zo 
skupiny zahfňajúcej škrob, celulózu, pektín a tra
gant. Je opísaný aj spôsob výroby tejto farmaceu
tickej kompozície. 

6(51) A61K9/20 
(21) 330-96 
(71) GergelyGerhard, Wien, AT; 
(72) Gcrgely Gerhard, Wien, AT; 
(54) Šumivý granulát a spôsob jeho výroby 
(22) 09.09.94 
(32) 09.09.93 
(31) 2700/93-0 
(33) CH 
(86) PCT/EP94/03018, 09.09.94 
(57) Šumivý granulát na prípravu farmaceutických vý

robkov obsahuje uhličitan vápenatý a kyselinu 
citrónovú, pričom najmenej 5 až 20 hmotnost
ných dielov celkového množstva kyseliny. uva
žovaného na reakciu s uhličitanom vápenatým. je 
nahradených najmenej jednou z nasledujúcich 
zlúčenín: kyselina jablčná, kyselina glukónová a 
kyselina mliečna. ako l.\i ich kyslé soli. Kyselina 
citrónová a uhličitan vápenatý sa čiastočným zre
agovaním spolu gnmulujú a časť zlúčeniny, na
hradzujúcej kyselinu citrónovú, sa v tuhej práš
kovej forme granuluje spolu s kyselinou citróno
vou a uhličitanom vápenat)·m a/alebo sa rozpustí 
v granulačnej tekutine. prípadne v roztoku pufra. 

6(51) A61K9/20 
(21) 703-96 
(71) L TS Lohmann Therapie-Systcme Gmbl 1 & CO. 

KG, Neuwied, DE; 
(72) Cremer Karsten. Bonn. DE: 
(54) Prípravok na kontrolované uvoľňovanie 

účinných látok 
(22) 23.1 '.94 
(32) 04.12.93 
(31) P43 41442.7 
(33) DE 
(86) PCT/EP94/03865, 23.11.94 
(57) Prípravok obsahuje účinné látky v kvapalných 

médiách základnej hmoty. ktorá je vybavená plo
chami na ich uvoľňovanie. Plochy sú čiastočne 
pokryté tuhou hmotou schopnou cró;:íe: hrúbka 
hmoty schopnej erózie je po svojej dÍžke na plo
chách na uvoť1'íovanic účinn)'ch látok určená 
gradientmi. 
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6 (51) A 61K 9/22, 38/05, 31/44 
(21) 558-96 
(71) ASTRA AKTlEBOLAG, Sädertälje, SE; 
(721 Bauer Brigitte, Darmstadt, DE; Karlsson Christcr, 

Lindome. SE; Lundberg Per Johan, Mälndal. SE; 
Nilsson Berit, Gäteborg, SE; Sandberg Anders, 
Mi:ilndal, SE; SickmUller Alfred, Frankfurt am 
Main. DE; 

(54) Farmaceutická kompozícia obsahujúca ACE 
inhibítor ramipril a dihydropyridínovú zlúče
ninu 

(22) 30 08.95 
(32) 02.09.94. 02.09.94 
(31) 9402924-6, 9402925-3 
(33) Sl~. SE 
(86) PCT/SE95/00972, 30.08.95 
(57) Farmaceutická kompozícia, ktorá je kombináciou 

ACE inhibítora ramiprilu a kalciového antagonis
tu - jednej zo zlúčenín dihydropyridínového typu 
- ťclodipínu, nitrendipínu, nifedipínu a lacidipínu. 
Farmaceutická kompozícia je na použitie v liečbe 
hypertenzie. 

6 (51) A 61K 9/70 
(21) 515-95 
(71) LTS Lohmann Therapie-Systeme GmbH & Co. 

KG. Neuwied. DE; 
(72) Wolter Karin, Dr., Melsbach. DE; MUller Walter. 

Ncuwied. DE; Simon GUntcr. 1-líllcsheim. DE: 
Nalbach Christa. Leutesdort: DE: lfoffmann Rai
ncr. Neuwied. DE; 

(54) Náplasť na transdermálne podávanie prcha
vých, farmaceuticky účinných, chemicky zá
saditých účinných látok a spôsob jej výroby 

(22) 20. l 0.93 
(32) 22.10.92 
(31) 92118036.0 
(33) GB 
(8ô) l'CT/EP93/02899, 20.10.93 
(57) .k opísaná náplasť na transdermálne podávanie, 

ktorá obsahuje viacvrstvový systém a zaručuje 

vopred stanovené množstvo prchavej, farmaceu
ticky účinnej látky. Táto náplasť zahŕňa matricu s 
priľnavým kpidlom, v ktorej je prchavá účinná 
látka al cho jej fyziologicky vhodná soľ rozdelená, 
prvok s lepkavým zložením, ktorý, pokiaľ matrica 
(a) obsahuje soľ, obsahuje zásadité skupiny na 
uvoľňovanie voľnej zásady zo soli, a ďalej obsa
huje zadnú vrstvu a ochrannú odlučovaciu fóliu. 
kt~ré neprepúšťajú difundovateľné látky matrice 
(a) a prvku (h). Ďalej je opísaný spôsob výrohy 
náplasti. ktorý pozostáva z prípravy zmesi fyzio
logicky vhodnej solí prchavej farmaceutickej lát
ky a tekutého systému obsahujúceho rozpúšťadlo 
alebo riedidlo a kpkavý systém, z ktorých sa pri
praví jedna vrstva prvku (b), touto vrstvou sa 

laminuje matrica a na ne sa nanesie zadná vrstva 
a odlučovacia fólia. 

6 (51) A 61K 9/70 
(21) 915-96 
(7 l) LTS Lohmann Therapie-Systemc Gmbll Neu

wíed, DE; 
(72) Mcconi Reinhold, Neuwied, DE; Seibe1tz Frank. 

Bad Hänningen/AricndorL DE; 
(54) Náplasť s riadeným uvoľňovaním estradiolu 
(22) 05.01.95 
(32) 13.01.94 
(31) p 44 00 770.1 
(33) DE 
(86) PCT/EP95/00032, 05.01.95 
(57) Náplasť s riadeným uvoľňovaním cstradiolu alt:

bo jeho farmaceuticky nezávadných derivátov. 
samotného alebo v kombinácii s gcstagénmi . .ie 
tvorená spodnou vrstvou a s ľíou spojeným zá
sobníkom účinnej látky. Zásobník je vyrobený s 
použitím lepidiel a najmenej jedného činidla zo
silňujúceho penetráciu na báze karboxylových 
kyselín. Posledná vrstva je ochranná. opätovne 
snímateľná. 

6 (51) A 61K9172,9/14, 38/28, 47/12 
(21) 1602-95 
(71) ASTRA AKTIE130LAG. Sädc1tälje. SE; 
(72) Bäckstri:im Kjell Gäran Erik. Lund. SE; Dahlbäek 

Carl Magnus OloL Lund. SE; Edman Peter. Hjär
red, SE; .lohansson Ann Charlotte Birgit. Lund. 
SE; 

(54) Prípravok na inhaláciu 
(22) 23.06.94 
(32) 24.06.93, 04.02.94 
(31) 9302198-8. 9400371-2 
(33) SE. SE 
(86) PCT/SE94/00ô34. 23 06.94 
(57) Farmaceutické prípravky obsahujúce zmes farma

ceuticky aktívneho polypeptidu enancérovej zlú
čeniny. ktorá zvyšuje systémovú absorpciu poly
peptidu v pľúcach pacienta. kde zmes je vo forme 
suchého prášku. v ktorom aspoň 50 % celkovej 
hmotnosti polypeptidu a cnancéru tvoria primárne 
častice. majúce priemer menší alebo rovnajúci sa 
1 O mikrometrom. kde primárne častice sú prípad
ne formované do aglomerátov; a spôsoby tak)'ch
to kompozícií inhaláciou. Ďalej je opísané inha
lačné zariadenie. ktoré obsahuje uvedený prípra
vok vo forme aglomerátov. 

.ini.ulín ( 100%} 
inzulín a kaprinát eodný(75: 
inzulín a kaprinát sodný (90; 

čas od začiatku vystavcr.ia (rnin) 
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6(51) A61K31/04,31/195 
(21) 634-96 
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Berlín, 

DE: 
(72) Yallampalli Chandra, Houston, TX, US; Garfield 

Robert E., Friendswood,TX, US; Chwalísz Kris
tof, Berlin, DE; Bukowskí Radoslaw, Berlín, DE; 

(54) Ošetrenie klimakterických porúch substrátmi 
a/alebo donormi oxid dusnatý-syntázy 

(22) 17. 11.94 
(32) 16. 11.93 
(31) 08/153 345 
(33) us 
(86) PCT/EP94/03818, 17.11.94 
(57) Symptómy klimaktéria sú zmiernené podaním 

jedného alebo obidvoch: substrátu oxidu dusna
tého a/alebo donoru oxidu dusnatého, samotných 
alebo prípadne v kombinácii s progestínom, alebo 
v prípade negravidnej samice, buď progestínu 
alebo estrogénu. alebo obidvoch. 

6 (51) A 61K 31/165, 311505, 31/52 
(21) 1225-95 
(71) MERCK & CO., INC., Rahway, NJ, US; 
(72) Vacca Joseph P., Telford, PA, US; Guare .lames 

P., Quakertown, PA, US; Dorsey Bruee D., Har
lcysvílle. PA, US; Holloway M. Katharine, Lans
dalc. PA, US; Hungate Randall W., Lansdale, 
PA, US; 

(54) Inhibítory HIV proteázy a farmaceutické pros-
triedky s ich obsahom 

(22) 24.03.94 
(32) 31.03.93 
(31) 040 729 
(.B) US 
(86) PCT/US94/03209, 24.03.94 
(57) Je opísaná kompozícia zlúčeniny všeobecného 

vzorca (1), ktorá je inhibítorom HIV proteázy, 
s látkami s antivírusovým účinkom, ako sú AZT 
alebo ddI, alebo ddC. Daná kompozícia je účin
nou zložkou farmaceutického prostriedku na lie
čenie a prevenciu infekcie HIV, syndrómu AIDS 
a príbuzných ochorení. 

~Nl 
~.) ~N 

OH 

N ~ 

CONH-1-

6 (51) A 61K 31/19 
(21) 488-96 

H OH 

O N%8 

(71) THE BOOTS COMPANY PLC, Nottingham, 
GB; 

(72) Vaughan Kenneth Donald, Nottingham, GB; 
(54) Použitie ibuprofénu a ílurbiprofénu ako čini

diel zmierňujúcich svrbenie a farmaceutické 
prostriedky na toto použitie 

(22) 19.10.94 
(32) 20.10.93, 15.03.94. 15.03.94 
(31) 9321671.1, 9405024.2, 9405025.9 
(33) GB, GB. GB 
(86) PCT/EP94/03442. 19. I0.94 
(57) Použitie ibuprofénu, flurbiprofénu a/alebo jednej 

alebo niekoľkých ich farmaceuticky prijateľných 
solí na ošetrenie (vrátane kozmetického ošetrenia) 
svrbenia u živočíchov. vrátane ľudí, pomocou lo
kálnej aplikácie. Farmaceutické prostriedky 
zmierňujúce svrbenie, ktoré obsahujú ibuprofén, 
t1urbiprofén a/alebo ich soľ alebo soli ako činidlo 
alebo činidlá zmierňujúce svrbenie, výhodne ako 
jediné činidlo alebo činidlá zmierňujúce svrbenie. 
Tieto prostriedky môžu taktiež obsahovať farma
ceuticky prijateľné riedidlo alebo nosič, zahusľo
vacie činidlo, činidlo upravujúce pIL konzervač
né činidlo a zvlhčovadlo. Použitie ibuprofénu. 
flurbiprofénu a/alebo jednej alebo niekoľk)·ch id1 
solí na prípravu liečiva na ošetrenie svrbenia a 
použitie uvedených prostriedkov na ošetrenie 
svrbenia u živočíchov, vrátane človeka. Pokiaľ 

bolo ošetrované svrbenie vyvolané ožiarením 
UV-B-žiarením. činidlo zmierňujúce svrbenie za
hŕňa výhodne inú látku ako len ibuproľén. 

6 (51) A61K31/195,31/04 
(21) 633-96 
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT. Berlin, 

DE; 
(72) Garfield Robert E„ Friendswood,TX, lJS; Y al

lampalli Chandra, Houston, TX, US; Chwalisz 
Kristof. Berlin. DE; Bukowski Radoslaw, Berlin, 
DE; 

(54) Spôsob liečenia porúch kontraktility maternice 
substrátom a/alebo donorom oxid dusnatý
-syntázy alebo inhibítorom oxidu dusnatého 

(22) 17.11.94 
(32) 16.11.93 
(31) 08/152 496 
(33) us 
(86) PCT/EP94/038 l 7, 17.11.94 
(57) Použitie substrátu oxid dusnatý - syntázy. donoru 

oxidu dusnatého alebo obidvoch, prípadne 
v kombinácii s jedným alebo viacerými prostag
landínovými inhibítormi, prostacyklín - mimcti
kami, progestínom, oxytocín antagonistami alebo 
P-agonistami, v množstve účinnom na inhibíciu 
maternicovej kontraktilidy, na výrobu liečiva na 
liečenie dysmenorey, dysfunkčného maternicové
ho krvácania, predčasných pôrodných sťahov 
a postpartum sťahov u samíc cicavcov, alebo po
užitie inhibítora oxidu dusnatého samotného. prí
padne v kombinácii s progesterón antagonistom. 
oxytocínom, oxytocínovým analógom alebo pro
staglondínom na výrobu liečiva na liečenie nea
dekvátnej menštruácie a vyvolanie potratu alebo 
stimuláciu pôrodný·eh sťahov u gravidných žien. 
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6 (51) 
(21) 
(71) 
(72) 

(54) 

(22) 
(32) 
(31) 
(33) 
(86) 
(57) 

A6IK31/41 
1179-96 
CIBA-GEIGY AG, Basle, CH; 
De Gasparo Mare, Rossemaison, CH; Lcvens Ni
gel, Allschwil. CH; 
Farmaceutický prostriedok na liečenie diabe
tickej nefropatie 
07.03.95 
17.03.94 
800194-1 
CH 
PCT/EP95/00831. 07.03. 95 
Antagonista angiotenzínu II vzorca (1) a jeho 
farmaceuticky prijateľné soli sa môžu použiť na 
liečbu diabetickej nefropatie. 

6(51) A61K31/415 
(21) 105-96 
(71) ANGELINI RICERCHE S.P.A. SOCIETA 

CONSORTILE, S. Palomba - Pomezia (Rama). 
IT: 

(72} Cioli Valerio. Rama. IT; 
(54) Použitie benzydamínu na liečenie patologic-

kých stavov spôsobených TNF 
(22) 14.07.94 
(32) 27.()7.93 
(31 J '.\1[93A 001673 
(33) IT 
(86) PCT/El'94/02343, 14.07.94 
(57) Použitie benzydamínu a fyziologicky prijateľných 

adičných solí s kyselinami odvodenými od tejto 
zlúčeniny na prípravu lieku na liečenie patologic
kých stavov spôsobených TNF, ktorými môžu 
byť septický šok, kachexia, všeobecné oslabenie 
sprcvádz~júce neoplastické ochorenia, chronické 
vírusové ochorenia a bakteriálne infekcie a dege
neratí vnc ochorenia. 

6(51) A61K31/44//(A61K31/44,31:135) 
(21) l 032-96 
{ 71) .1 anssen Pharmaceutica N. V., Beerse, B E: 
(72) Prudhoe Gordon, Newcastle-Upon-Tyne, GB: 
(54) Filmom potiahnuté tablety paracetamolu 

a domperídonu 
(22) 27 02. 95 
('.12) 28.02.94 
(11) 94.200.498.7 
(:B\ 1:1' 
(86) PCT/Eľ95/00719, 27.02.95 

(57) Filmom potiahnutá tableta, obsahujúca ako aktív
ne zložky analgetické činidlo paracetamol a anti
emetické činidlo domperidon, spôsob prípravy 
týchto tabliet. 

6 (51) A 61K 31/485, 31/19, 31105, 31/135, 9/06 
(21) 825-96 
(71) LTS LOHMANN ľl-IERAPIE-SYSTEME 

GMBH. Neuwied, DE; 
(72) Hoffmann Hans Rainer, Neuwied, DE; Hille 

Thomas, Neuwied. DE: Koch Andreas. Neuwicd. 
DE; Matuseh Rudolf, Marburg. DE: 

(54) Deutériované účinné látky v transdermálnej 
aplikácii 

(22) 06.12.94 
{32) 22.12.93 
(31) p 43 43 838.5 
(33) DE 
(86) PCT/EP94/04047. 06.12.94 
(57) Farmakologický prostriedok na vpravovaníe 

účinných látok do pokožky. pričom účinná látka 
obsahuje vyšší podiel deutéria. ako tvorí priro
dzené rozdelenie izotopov. 

6 (51) 
(21) 
(71) 
(72) 

(54) 
(22) 
(32) 
(31) 
(33) 
(86) 
(57} 

A 61 K 31/55, C 07D 243/24 
650-96 
MERCK & CO .. INC„ Rahway. NJ, US; 
Baldwin .John J.. Rahway. NJ. US; Clarcmon 
David A„ Rahway, NJ, US; Elliott Jason M .. 
Rahway, NJ. US; Liverton NígeL Rahway. NJ. 
US: Remy David C„ Rahway, NJ. US; Sclnick 
Harold (!„ Rahway, N.l. t.:S: 
Liečivo 

21.11.94 
22.11.93 
156 331 
us 
PCT/US94/D414, 21.11.94 
Benzo-( 1.5)-diazepínové deriváty s amidovou 
alebo močovinovou funkciou v polohe 3 sú vhod
né na výrobu liečiva na liečenie arytmie. Zlúčeni
ny majú štruktúrny vzorec (1) a (11). Význam vše
obecných substituentov je uvedený v opisnej čas
ti. 
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6(51) A61K31/57 
(21) 822-96 
(7 I) SCHERING CORPORA TION, Kenilworth, NJ, 

US: 
(72) Sequeira Joel A., Scotch Plains, NJ, US; Cuss 

Francis M., Basking Ridge, NJ, US; Nolop Keith 
B., Millburn, NJ, US; Chaudry lmtiaz A., North 
CaldwelL NJ, US; Nagabhushan Nagamaní, Par
síppany, NJ, US; Patrick James E., Belle Meade, 
NJ, US; Cayen Mitchell, Dedminster, NJ, US; 

(54) Mometasonfluorát na liečenie chorôb horných 
a dolných dýchacích ciest a pl'úc 

(22) 26.01.95 
(32) 27.01.94 
(31) 08/188 372 
(33) us 
(86) PCT/US95/00550, 26.01.95 
(57) Použitie aerosolizovaných častíc mometasonfluo

rátu na prípravu liečiv vo forme suchých práškov, 
roztokov a/alebo vodných suspenzií na ošetrova
nie raz denne na kortikosteroidy reagujúcich o
chorení horných a dolných dýchacích ciest a 
pľúc, ako je astma alebo alergická nádcha. 

6 (51) A 61K 31/58, 7/06 
(21) 448-96 
(71) MERCK & CO., !NC., Rahway, NJ, US; 
(72) Gormlcy Glenn J., Westfield, NJ, US; Kaufman 

Kcith D., Westfield, NJ, US; Stoner Elizabeth, 
Westfield, NJ, US; Waldstreicher Joanne, Scotch 
Plains, NJ, US; 

(54) Prostriedok na liečenie androgénnej alopácie 
(22) 11.10.94 
(32) 15.10.93, 17.03.94 
(31) 138 520, 214 905 
(33) US, US 
(86) PCT/US94/l 1507, 11.10.94 
(57) Použitie inhibítora 5u-reduktázy a farmaceutic

kého prostriedku s jeho obsahom v dennej dávke 
pod 5 mg/deň na liečenie plcšosti mužského typu 
a podporu rastu vlasov, a na liečenie chorôb ako 
je acne vutgarís, mazotok a ženské nadmerné 
ochlpenie. 

6(51) A61K31/70 
(21) 329-96 
( 71 J LAEVOSAN-GESELLSCHAFT M.B.H., Línz, 

AT; 
(72) Guggenbichler Josef Peter, Fiirth, DE; Meissner 

Peter, Erlangen, DE; Jurenitsch Johann, Wíen, 
AT; De Dettignies-Dutz Andreas, Wien, AT; 

(54) Farmaceutický prostriedok a jeho použitie 
(22) 08.09.94 
(32) 10.09.93 
(31) p 43 30 773.6 
(33) DE 
(86) PCT/EP94/03006, 08.09.94 
(57) Farmaceutický prostriedok, ktorý ako účinnú lát

ku obsahuje jeden alebo viaceré galakturonidy s 
polymerizačným stupňom ;;,:; 2 a esterifikačným 
stupňom < 20 %, v danom prípade spolu s farma
ceuticky prijateľnými nosičmi, riediacimi, po
mocnými a plniacimi látkami, použitie tohto 

prostriedku na inhibíciu adherencie zárodkov na 
bunky cicavcov. 

6 (51) A 61K 311725 
(21) 368-95 
(71) HY AL PHARMACEUTICAL CORPORA TION, 

Missíssauga, Ontario, CA; 
(72) Falk Rudolf E., Toronto, Ontario, CA; Asculai 

Samuel Simon, Toronto, Ontario, CA; Turley Eva 
Anne, Winnipeq, Manitoba, CA; 

(54) Použitie kyseliny hyalurónovej a prípravky 
na predchádzanie arteriálnej restenózy 

(22) 22.09.93 
(32) 25.09.92 
(31) 2 079 205 
(33) CA 
(86) PCT/CA93/00388, 22.09.93 
(57) Použitie účinného netoxického množstva formy 

kyseliny hyalurónovej na zabraňovanie zužovania 
tubulárnych stien živočíchov po tom, ako boli 
tieto steny traumatizované, napríklad na preven
ciu restenózy po angioplastike uskutočňovanej 
použitím balónikového katétra. Formy zahŕňajú 
kyselinu hyalurónovú, jej farmaceuticky vhodné 
soli, fragmenty a podjednotky kyseliny hyaluró
novej, ktoré sa používajú prípadne v kombinácii s 
prídavnými látkami zvolenými zo súboru zahŕňa
júceho nesteroidné protizápalové liečivá. liečivá 
inhibujúce stenózu, vitamín C, antioxidanty a lát
ky pohlcujúce voľné radikály a ich kombinácie. 
Farmaceutické prostriedky na ich báze. 

6 (51) A 61K 31/725 
(21) 1265-95 
(71) HYAL PHARMACEUTICAL CORPORATlON. 

Mississauga, Ontario, CA; 
(72) Willoughby Derek A., Londýn, GB; Alam Chan

dan, Londýn, GD; Asculaí Samuel Simon, Toron
to, Ontario, CA; Falk Rudolf Edgar, Toronto, 
Ontario, CA; Harper David Willíam, Oakville, 
Ontario, CA; 

(54) Zmesi kyseliny hyalurónovej a nesteroidného 
protizápalového liečiva na inhibíciu, znižova
nie a regresiu angiogenézy 

(22) 15.04.94 
(32) 16.04.93 
(3 l) 2 094 203 
(33) CA 
(86) PCT/CA94/00207, 15.04.94 
(57) Použitie nesteroidného protizápalového činidla a 

kyseliny hyalurónovej a/alebo jej farmaceuticky 
vhodnej soli a/alebo homológa, analóga, derivátu, 
komplexu, esteru, fragmentu a/alebo podjednotky 
kyseliny hyalurónovej pri výrobe farmaceutické
ho prostriedku na liečbu zahŕň~júcu inhibíciu, 
znižovanie a/alebo regresiu angiogenézy. 

6 (51) A 61K 31/80, 311695 
(21) 701-96 
(71) Schmidt Alfred, Hamburg, DE; Upmeyer Hans

·Jiirgen, Milnchen, DE; 
(72) Sehmidt Alfred, Hamburg, DE; Upmeyer Hans

-Jilrgen, Milnchen, DE; 
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(54) Použitie dimeticonu na liečenie áft a zápalov 
dutiny ústnej 

(22) 02.12.94 
(32) 02.12.93 
(31) p 43 41 139.8 
(.B) DE 
(86) PCT/EP94/04023, 02.12 94 
(57) Použitie účinnej zložky dimctypolysiloxanu na 

výrohu farmaceutickej zmesi na liečenie áH a zá
palov ústnej dutiny, pričom farmaceutická zmes 
je vo forme emulzie, ktorá sa aplikuje na postih
nutú ústnu sliznicu. 

6 (51} A 61K 38/07 
(21) 477-96 
(71) Rhonc-Poulcnc Rorer Pharmaccutícals lne„ Col

legcvílle, PA, US: 
(72) Klcin Scott L., Mont Clure. PA, US: Molino Bru

ce F., l-lartleid, PA !JS: 
(54) Antitrombotické azacykloalkylalkanoylpeptidy 

a -pseudopeptidy 
(22) 17.10.94 
(32) 15.10.93 
(3 1) 081138 820 
(33) !JS 
(86) PCT/US94/12135. 17. 10.94 
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca(!), kde všeobecné 

symboly majú význam uvedený v opisnej časti, sú 
účinnými láikami pri predchádzaní trombotických 
slavov a možno ich použiť v lomlo zmysle, ako aj 
ich solí s farmaceuticky vhodnými opačnými 

aniónmi vo forme vhodných farmaceutických prí
pravkov. 

6 (51) A 61K 39/395, 38/20, C 07K 16/30, 
16/22, 19/00 

(21) 1145-95 
(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT 

BESCI IRÄNKTER 1 IAFT!JNG. Darmstadt, DE: 
(72) 1 lolzer Wolfgang. Darmstadt, DE: von llocgen 

llka. Dr„ Darmstadt. DE: Strittmatter Woltgang. 
Dr.. Darmstadt, DE: Matzku Sicgfricd. Dr .. Dar
mstadt, DE: 

(54) lmunokonjugát, spôsob jeho prípravy a far-
maceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje 

(22) 13.09.95 
(32) 16.09.94 
(3 l) ľ 94114572.4 
(3:1) Eľ 

(57) lmunokonjugát obsahujúci monoklonálnu proti
látku alebo jej fragment špecifický pre ľudskú 
EGF reccptorovú molekulu a chemokinový prote
ín. ktorý je fúzovaný na protilátku, zvolený· z ro
du C-X-C napríklad interleukín-8 (IL-8), navo
dzuje cytotoxickú a chemotaktickú aktivitu a je 
vhodný na cielenú nádorovú terapiu. 

6 (51) A 61K 47/10, 47/32 
(21) 961-96 
(71) THE PROCTER & GAMBU: COMPANY, 

Cincinnati. OH. US: 
(72) Dhabhar Dadi Jamshed. Cincinnatí. Ol-1, US: 
(54) Spôsob rozpúšťania ťažko rozpustných far-

maceutických účinných látok 
(22) 24.01.95 
(32) 24.01.94 
(31) 08/185 576 
{33) us 
(86) PCT/US95/01018, 24.01.95 
(57) Je opísaný spôsob zlepšenia rozpustnosti ťažko 

rozpustných farmaccmicky aktívnych látok 
v zmesi polyctylénglykolu a propylénglykolu so 
súčasným použitím polyvinylpyrolidiónu so špe
cifickou viskóznou priemernou molekulovou 
hmotnosťou 5 OOO až 25 OOO. 

6 (51) A 61K 47/36, 9/30, 31/44 
(21) 1354-95 
{71) ASTRA AKTIEBOLAG, Sodcrtäljc, SE; 
(72) Olovson Stig-Gäran Arthur. Ljungskille. SE: Pil

brant Áke Gunnar. Kungsbacka, SE: 
(54) Veterinárny prostriedok s obsahom inhibítora 

uvádzajúceho do pohybu protóny 
(22) 26.04.94 
(32) 30.04.93 
(31) 9301489-2 
(33) SE 
(86) PCT/SE94/00368. 26.04.94 
(57) Farmaceutický prostriedok na orálne podávanie 

obsahuje inhibítor uvádzajúci do pohybu protóny 
a gélujúcc činidlo. Je určený na ošetrovanie cho
rôb zvierat. súvisiacich so žalúdočnými kyseli
nami. Ďalej je opísaný spôsob výroby tohto pros
triedku a jeho použitie. 

6(51) A61L2/18 
(21) 1112-94 
(71) Univerzita Komenského. Bratislava. SK: 
(72) Devínsky Ferdinand, proľ.. Ing., DrSc„ Bratisla

va, SK; Mlynarčík Dušan, doc., RNDr., DrSc„ 
Bratislavn. SK: Lacko Ivan. Ing .. Bratislava. SK: 

(54) Aminoxidové dezinficienciá s obsahom izopro-
pylalkoholu 

(22) 16.09.94 
(S7) Dezinf1cicncíá na báze dlhorcťazcových linc{1r

nych alebo rozvetvených alkyldimetylaminoxidov 
s obsahom izopropylalkoholu, ktoré slúži ako 
vehikulum s vlastnou antimikróbnou účinnosťou. 
Ďalšie zložky sú organická amóniová soľ. chtór
hcxidín a glycerol. Aminoxid. organická amónio
vá soľ a <.:hlórhcxidín zabezpečujú široké spch.
trum a trvúrnosť antin1ikróbncj účinnosti spolu 
s dctcrgcnačným a penctručným účinkom, glyce
rol zabraľíujc dehydratácii pokožky. lzopropylal
kohol potcncujc a rozširuje antimíkróbny účinok 
základný·ch komponentov. Dezinticienciá sa mô
žu používať na rýchlu dezinfekciu rúk. poko?ky 
aj iných povrchov v zdravotníctve. komunálnej 
hygiene, potravinárstve a poľnohospodárstve. 
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6 (51) A 61M 1/28 
(21) 1019-96 
(71) GAMBRO AB, Lund, SE; 
(72) Jeppsson Jan-Bertil, Lomma. SE; Nordlie Tor, 

Eslôv, SE; 
(54) Zariadenie na vykonávanie peritoneálnej dia-

lýzy 
(22) 30.0L95 
(32) 03.02.94 
(31) 9400347-2 
(33) SE 
(86) PCT/SE95/00086. 30.01. 95 
(57) Zariadenie zahŕňa váhy (37) vybavené skriňou 

(50) s cieľom vytvoriť vzduchotesný priestor. 
V tomto priestore je umiestnený ohrievaný vak 
(38) a voliteľne odčerpávací vak (42), ktoré sú 
prepojené s katétrom pre pacienta. ktorý sa po
drobuje peritoneálnej dialýze. Zariadenie ďalej 

zahŕňa čerpadlový mechanizmus (57) spojený so 
skriňou (50) na vytváranie zodpovedajúceho pre
tlaku a podtlaku v priestore vo vnútri skrine. 
Ventilové mechanizmy (39, 44) sú uspôsobené na 
prepojenie buď pacientovho katétra s odčerpáva
cím vakom (42) alebo s ohrievaným vakom (38). 
Vytvorením podtlaku v skrini (50) je čerstvý 

dialyzačný roztok privádzaný zo zásobovacích 
vakov do ohrievaného vaku (38) a následne je 
použitá dialyzačná tekutina odčerpávaná z bruš
nej dutiny pacienta do odčerpávacieho vaku (42). 
Vytvorením pretlaku v skrini (50) je čerstvý 

a ohriaty dialyzačný roztok privádzaný z ohrieva
ného vaku (38) do pacienta a následne je odčer
pávací vak (42) vypustený do odpadu alebo do 
zberných vakov. Prietok dialyzačného roztoku je 
monitorovaný zariadením pomocou váženia skri
ne (50) a jej obsahu. Vhodné dáta pre ošetrovanie 
sú vložené do pamäťovej jednotky zariadenia. 

6(51) A61M5/20 
(21) 599-96 
(71) NYCOMED IMAGING AS, Oslo 4. NO; 
(72) Armbruster Randy E., Rochester, NY, US; 

Semmler Bruce J., Spencer Po11, NY, US; 
(54) Prenosný ručný mechanický injektor 
(22) 18.11.94 
(12) 19.11.93 
(31) 155 449 

(33) us 
(86) PCT/GB94/02540, 18.11.94 
(57) Ručný mechanický injektor (60) je určený na in

jekcie kvapaliny, napríklad kontrastných látok do 
cievneho systému cicavca. Zariadenie obsahuje 
puzdro v tvare pištole, ktoré obsahuje batériou 
nap!\janý jednosmerný elektromotor (22) na po
dávanie kvapaliny konštantnou rýchlosťou z in
jekčnej striekačky (80). Ručný mechanický injek
tor (60) obsahuje spojovací prvok na spojenie 
injekčnej striekačky (80) mechanického injektora. 
ktoré zamedzuje neúmyselné spustenie mecha
nického injektora. Spojovací prvok obsahuje prí
rubu (92) na injekčnej striekačke upravenú na za
padnutie do štrbiny (72) v puzdre a zopnutie spí
nača (124) citlivého na vloženie injekčnej strie
kačky. 

6 (51) A 61M 11/00 
(21) 966-96 
(71) AGA AKTfEBOLAG. Lidingi.i, SE; 
(72) Hammarlund Nils. Sollentuna, SE; 
(54) Spôsob výroby aerosólu, plynná zmes na jeho 

výrobu a liečivo vo forme aerosólu 
(22) 19.01.95 
(32) 26.01.94 
(31) 9400241-7 
(33) SE 
(86) PCT/SE95/00044. 19.01.95 
(57) Spôsob výroby aerosólu, ktorý sa dá použiť na 

podávanie do dýchacích ciest alebo respiračného 
traktu cicavca. pri ktorom sa kvapalina. ktorá po
zostáva z lieku alebo ho obsahuje, premení po
mocou prúdu plynu alebo pomocou iných pros
triedkov na aerosól. ktorý obsahuje malé kvapal
né častice. Kvapalné častice sa sústreďujú do 
plynu, ktorý obsahuje hélium a/alebo neón a vý
hodne tiež kyslík. Opisuje sa tiež použitie zm~si 
plynov, obsahujúcich hélium a/alebo neón, na vý
robu aerosólu a liečiva vo forme aerosólu. sklada
júceho sa z kvapalných častíc, ktoré pozostávajú 
z lieku alebo ho obsahujú, a zo zmesí plynov, 
ktorá obsahuje hélium a/alebo neón. 
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6 (51) A 61M 15/00 
(21) 797-96 
(71) MERCK PA TENT GESELLSCHAFT MIT 

BESCHRÄNKTER HAFTlJNG, Darmstadt, DE; 
(72) Eason Stephen William, Diss, Norfolk, GB; Cat

terall Clive Patrick Ashley, Wantage, Oxfordshi
re, GB; Clarke Roger Willíam, Histon, Cambrid
ge, GB: Wilson Donna Joy, Cambridge, GB; 

(54) Práškový inhalátor 
(22) 09. 12.94 
(32) 18.12.93, 17.05.94 
(31) 9325835.8, 9409841.5 
(33) GB, GB 
(86) PCT/GB94/02716, 09.12.94 
(57) Zariadenie na rozdeľovanie dávok práškovitého 

materiálu pozostáva z plášťa ( 12, 1 O. 100), v kto
rom je valcovitý kontajner (20, 158). Kont<i,jner 
má rad v skrutkovici umiestnených priehradiek 
( 159). k ktorých každá obsahuje príslušnú dávku 
práškovitého materiálu. Na vydanie materiálu z 
priehradky sa priehradka uvádza do koincidencie 
s dráhou prietoku vzduchu v zariadení mecha
nizmom pootáčajúcim sa o jedno rozpätie a uží
vateľ nasaje dávku materiálu náustkom ( 1 O, 102) 
na plášti, pričom náustok komunikuje so vstupom 
vzduchu (34, 180) cestou dráhy prúdenia vzdu
chu. Prietok vzduchu dráhou prietoku vzduchu 
vypudí dávku materiálu. Kontajner môže tvoriť 
vymeniteľná vložka. Zariadenie je obzvlášť mož
né použiť ako inhalátor na uvoľňovanie práškovi
tého liečiva. 

100 

6 (51) A 638 21/06, 23/00 
(21) 1022-95 

172 

(71) Klapal Ivan, Partizánske, SK; 
(72) Klapal Ivan, Partizánske, SK; 

158 

118 

122 

(54) Spôsob regulácie záťaže a zariadenie na vyko
návanie tohto spôsobu 

(22) 17.08.95 
(57) Konštantná hmotnosť zaveseného závažia ( l O) sa 

mechanickým prevodom cez sústavu pevných 
vodiacich kolies (3), (9) a tiež posúvaním posuv
ného kolesa (7) jazdca (6) v regulačnom ramene 
(5) pomocou ručného otočného kolieska ( 13) 
plynule reguluje na premenlivú záťaž cvičenca. 
prevedenú k nemu cez malé koleso (21) prevo
dovky záťažc. 

6 (Sl) A 63C 17/14, 5/06 
(21) 1327-96 
(71) Kraus Horst. Schmalkaldcn, DE: 
(72) Kraus Horst, Schmalkalden, DE: 
(54) Koliesková lyža 
(22) 17.06.95 
(32) 11 06.94 
(31) p 44 24 372.3 
(33) DE 
(86) PCT/DE95/00807, 17.06.95 
(57) Základné teleso kolieskovej lyže ( 1) pozostáva 

z predpätých materiálov z vláknitého laminátu, 
resp. kompozitných materiálov z vláknitého lamí
náttl, výhodne je vytvorené ako dutý profil. V zá
kladnom telese ( 1) kolieskovej lyže sa nachádzajú 
prvky na obmedzenie priehybu ( 13). ako aj na
staviteľné prvky na ovládanie brzdy ( l O) a napí
nacie a vratné prvky (9). Tieto prvky na ovládanie 
brzdy ( 1 O) pôsobia na brzdový pás (22) alebo na 
brzdovú (é) páku (y) (8) brzdového zariadenia, 
ktoré pribrzdia krúžok (16) spätného blokovacie
ho zariadenia, pričom druhý krúžok spätného 
blokovacieho zariadenia je pevne spojený s jazd
ným valčekom (5) kolieskovej lyže a spolu s ním 
je otočne uložený na osi kolieskovej lyžc (2). 
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6 (51) A 63G 1/30 
(21) 1066-95 
(71) Božik Milan, Prievidza, SK; 
(72) Božik Milan, Prievidza. SK; 
(54) Rameno kolotoča 
(22) 28.08.95 
(57) Rameno kolotoča je charakteristické tým, že 

s vnútornou časťou kývneho ramena ( 1) je otočne 

spojené pojazdné koleso (2), s ktorým je pevne 
spojená otočná os (3). S vonkajším koncom otoč
nej osi (3) je pevne spojené priečne ramienko (5), 

na ktorého druhom konci je otočne uložená homá 
kulisa (6), v ktorej obvodových otvoroch sú vý
kvvne uložené horné konce spojovacieho dielu 
Ch Dolné konce sp~jovacieho dielu (7) sú vý
kyvne uložené v otvoroch spodnej kulisy (8), kto

rá je otočne prich)tená v oske (9) pevne spojenej 
s ;odidlom ( 1 O). PozdÍžnik ( 11) je výkyvne spo

jený s vonkajším ramenom (12). ktoré je pevne 
spojené s vonkajším koncom kývneho ramena 

( 1 ). Hlavná os ( 13) kolotoča je poháňaná poho
nom, pričom sa pojazdné koleso (2) kývneho ra
mena (1) nútene pohybuje po plošine (14) a tým 
sa otáča. Otočná os (3), ktorá je pevne spojená 
s pojazdným kolesom (2) sa tiež otáča, čím pre
náša krútiaci moment na svoj vonkajší koniec. 
S vonkajšim koncom otočnej osi (3) je pevne 
spojené priečne ramienko (5). Horná kulisa (6) 
otočne spojená s priečnym ramienkom (5) sa otá

ča okolo otočnej osi (3). a prostredníctvom spo
jovacieho dielu (7), spodnej kulisy (8) a osky (9) 

pevne spojenej s vod íd lom ( 1 O) vyvol~va kývavý 
pohyb vodiacej časti zloženej z pozdfžnika ( 1 1) 
a kývneho vodidla ( 10). 

ô 

Trieda B 

6 (51) B OID 53/34 // B OID 117:00 
(21) 884-95 
(71) llutman Stanislav, Kašov, SK; Davala Michal, 

Trebišov, SK; Hrabčák Peter. Trebišov, SK; 
(72) Hutman Stanislav, Kašov, SK; Davala Michal. 

Trebišov, SK; Hrabčák Peter, Trebišov, SK; 
(54) Zariadenie na získavanie tetrachlóretylénu 

alebo benzínu, alebo acetónu adsorpciou 
(22) l l .G7.95 
(57) Zariadenie na spätné zfskavanie tetrachlóretylénu 

alebo benzínu, alebo acetónu zo vzduchu znečis
teného parami týchto látok pozostáva z mecha
nického filtra ( 1 ), chladiča (2), dvojice adsorbé
rov (3), kondenzátora (7), rozdeľovacej nádoby 
(8) a príslušných prepojovacích potrubí s uzatvá
rajúcimi elementmi, pričom prívod znečisteného 
vzduchu do adsorbérov je zboku pod nosný rošt 

( 5) vrstvy adsorbenta ( 6 ), odvod vyčisteného 

vzduchu je zhora, prívod vodnej pary je zhora a 
odvod zmesi vody a organických látok je zdola. 
prívod vzduchu na sušenie je zhora a odvod 
vzduchu obsahujúceho vodné pary je zdola. 

6 (51) B OID 53/68 
(21) 943-96 
(71) SOLV A Y (SOCIÉffÉ ANONYME), Bruxeltes. 

BE; 
(72) Fagiolini Nilo, Rosignano-Solway, IT; 
(54) Reakčná kompozícia na čistenie plynov obsa

hujúcich chlorovodík a spôsob čistenia dymo
vých plynov 

(22) 12.01.95 
(32) 20.01.94 
(31) Ml94A000078 
(33) lľ 

(86) PCT/EP95/00l 16, 12.01.95 
(57) Pevná, prášková reakčná kompozícia obsahujúca 

viac ako 98 % hmotnostných hydrogénuhličitanu 

sodného a menej ako 2 % hmotnostné uhličitanu 

sodného a m11:júca granulometrické rozloženie 
definované stredným priemerom častíc menším 
ako 0.050 milimetra a granulometrický spád nižší 
ako 5. Táto reakčná zmes sa používa pri čistení 

dymových plynov vznikajúcich pri spaľovaní od
padov z domácností. Do rozsahu vynálezu rovna
ko patrí postup čistenia dymových plynov obsa
hujúcich chlorovodík, pri ktorom sa do dymo

vých plynov s teplotou 125°C až 600°C zavádza 
uvedená reakčná zmes a dymové plyny sa potom 
odprašujú. 

6(51) B01L3/08,BOID3/06 
(21) 263-95 
(71) Šiška Jozef. RNDr.. Bratislava, SK; 
(72) Šiška Jozef, RNDr.. Bratislava, SK; 
(54) Spôsob spracovania a regenerácie odpadových 

odparovacích ampuliek pomerových meračov 
spotreby tepla 

(22) 28.02.95 
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(57) Odparovacia kvapalina sa z odpadových odparo
vacích ampuliek vyleje a prípadne ods~je pri zní
ženom tlaku vzduchu a použije ako meracia náplil 
v pomerových meračoch spotreby tepla, resp. po 
predestilovaní sa použije ako prísada napr. 
v kozmetických výrobkoch, prípadne sa chemicky 
spracuje, napr. v prípade metylbenzoátu na ben
zoan sodný alebo kyselinu benzoovú. Vyprázd
nené ampulky sa premyjú a použijú opäť v mera
čoch spotreby tepla alebo sa ich materiál využije 
ako druhotná surovina. 

6 (51) B 05C 11/00, H 01 B 3/16 
(21) 1092-96 
(71) ASEA BROWN BOVERl AB, Västerás, SE: 
(72) Andersson Jan, Nossebro, SE; lvarsson Roland, 

Nossebro, SE; Sodcr Rolf. Nossebro, SE: 
(54) Spôsob zlepšenia klzných vlastností kovového 

drôtu a zariadenie na vykonávanie spôsobu 
(22) 22.02. 95 
(32) 24.02.94 
(J 1) 9400629.J 
(33) SE 
(86) PCT/SE95/00181, 22.02.95 
(57) Spôsob zlepšenia klzných vlastností kovového 

drôtu (2) a zariadenie na vykonávanie spôsobu 
obsahuje poťahovanie drôtu mazivom, pričom 

mazivo sa taví spoločne s látkou privádzanou do 
dávkovacieho zásobníka (9) a potom sa dopravuje 
z dávkovacieho zásobníka (9) do aplikátora (4) 
vo forme pórovitého telesa, tvoreného vláknitým 
materiálom, ktorého póry sú úplne alebo čiastoč
ne vyplnené mazivom, účinkom kapilárnych síl 
v póroch aplikátora (4) a podtlakom indukova
ným pri spotrebovaní roztaveného maziva na 
kontaktnej ploche medzi aplikátorom (4) a drô
tom (2). 

6 (51) 8 098 3/00, C OlG 37/14 
(21) 996-95 

®' 
~,. 

~~· 
1 ' : 
' . 
' --25 

(71) Chemickotcchnologick<\ fakulta STU, Bratislava, 
SK: 

(72) Hladký Zdenék, doc„ Ing., CSc., Bratislava, SK; 
Valko Ladislav, proL Ing„ DrSc„ Bratislava, SK: 
Gerši Peter. Ing., Bošany. SK: Bartalos Ladislav, 
Bratislava. SK; 

(54) Spôsob odstránenia zlúčenín chrómu z odpa
dov chrómovyčiňovanej kože 

(22) 10.08. 95 
(57) Nerozpustné chrómité zlúčeniny, obsiahnuté 

v koží sa oxidáciou prevedú na rozpustné chró
many účinkom vodného roztoku peroxidu vodíka 
v mierne alkalickom prostredí vytvorenom uhliči
tanmi, hydrogénuhličitanmi alebo hydroxidmi al
kalických kovov a kovov alkalických zemín. Oxi
dácia prebieha pri teplote 15 až 40°C počas 5 až 
20 min. Vzniknutý kolagén sa odfiltruje a vysuší. 

6 (51) B 278 15/02, 15/06 
(21) 835-95 
(71) LARF, s. r. o„ Nováky, SK; 
(72) Lajoš Marián, Ing., Prievidza. SK: Ranostaj 

Kamil, Ing., Prievidza, SK: Foltán Stanislav. Ing .. 
Veľké Uherce. SK; 

(54) Píliaci stroj na drevenú hmotu 
(22) 26.06.95 
(57) Píliaci stroj na drevenú hmotu pozostáva z pílo

vého pásu ( 1) poháňaného pohonom (9), pred 
ktorým sú v jednej rovine umiestnené čistiaci nôž 
( 4) s vyznačovaním polohy rezu pásovej píly ( 1) 
a pílové kotúče a/alebo frézy (2, 3) uložené na 
pozdÍžnych hriadeľoch (5, 6) poháňaných pohon
nými jednotkami (7, 8). Suporty, na ktorých sú 
umiestnené pílové kotúče (2, 3) s pohonmi (7, 8) 
sú pootočiteľné o 90°, čím umožňujú píliť 

v uhloch 45° od zvislej osi. Pohyb pílových kotú
čov (2, 3) a pásovej píly ( 1) registrujú snímače 
posuvu ( 13. 14, 15) a aktuálnu polohu vyznačujú 
na displeji ovládacieho panela. v ktorom je 
umiestnená mikroprocesorová jednotka ( 12). Tátu 
umožňuje predvoľbu desiatich možností píliaccho 
režimu v automatickej prevádzke. 

6 (51) B 288 7/18, 7/28, E 03F 5/02 
(21) 976-96 
(71) Varvaroussis Konstantin. Dietzenbach, DE: 
(72) Varvaroussis Konstantin. Dietzcnbach. DE; 
(54) Zariadenie na vytváranie kanalizačných šácht 
(22) 25.07.96 
(32) 28.07.95 
(31) 295 12 165.3 
(33) DE 
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(57) Prípravok na vytváranie kanalizačných šácht 
majúcich vždy najmenej dve prívodové hrdlá, 
zvlášť dolných častí kanalizačných šácht, s vytvá
racím plášťom obsahujúcim hrdlové vložky 
a v ňom umiestneným vytváracím jadrom, na kto
rého jednu čelnú plochu, vo fonne žľabu v po
dlahe existujúcej kanalizačnej šachty je umies
tnená prispôsobená šablóna (98), s von vyčnieva
júcim výstupkom (80, 82), ktorý vytvára na stenu 
kanála v podlahe šachty prispôsobenú vonkajšiu 
plochu. Aby sa dali jednoducho vyrobiť žľaby so 
želaným sklonom, šablóna má výstupok prvej 
časti ( 100), ktorý vo svojej spodnej časti prechá
dza do plôch pre spád dna šachty, a má druhú 
klenutú časť (102). ktorá vytvára sedlo prispôso
bené ku spádu podlahy žľabu a s prvou časťou 
( 100) je rozoberateľne spojená. 

. . 102 

120~tm: 108 
. .1 

112 n 114 104 

98 """ 

56 
100 

6 (51) B 29C 65/02 // B 29K 301:12 
(21) 817-96 
(71) MÔLNLYCKE AB, Gôteborg, SE; 

44 

(72) Widlund Urban, Môlnlycke, SE; Kling Robert, 
Skene, SE; 

(54) Spôsob spájania elastického materiálu s pod-
kladom a výrobok, zhotovený týmto spôsobom 

(22) 21.12.94 
(32) 21.12.93 
(31) 9304232-3 
(33) SE 
(86) PCT/SE94/01236. 2 L 12.94 
(57) Elastické pásiky, pozostávajúce z nezvariteľných 

plastických osnovných nití (7) a zvariteľných 

tennoplastických útkových nití (6) môžu byť ľah
ko pripevnené k jednej strane krycej vrstvy (3) 
plienky na jedno použitie, t. j. spojené privarením 
ultrazvukom termoplastických útkových nití (6). 

6(51) B31F7/00, B29C65/00 
(21) I062-96 
(71) ELOPAK SYSTEMS AG. Glattbrugg, CH; 
(72) Sagvik Ragnar Harald, Lier, NO; Lyngaas Lars, 

Haslum, NO; 
(54) Spôsob a zariadenie na ochranu hrán prírezov 

proti vlhkosti 

(22) 
(32) 
(31) 
(33) 
(86) 
(57) 

21.02.95 
23.02.94 
9403476.6 
GB 
PCT/IB95/00l 13, 21.02.95 
Spôsob na ochranu hrán prírezov pozostáva z ry
hovania pozd Íž hrany obalových prírezov ( 1-3 ), 
ktoré pozostávajú z vrstvy odolnej voči kvapali
nám ( 1) a prinajmenšom z dvoch zábranových 
vrstiev voči kvapalinám (2 a 3), jazyka (8). prchÍ
benia (6) vo vnútri jazyka (8), plochy (9) vo 
vnútri prehÍbenia (6) a žliabku (7) vo vnútri plo
chy (9), preloženia ponad hranu na vloženie jazy
ka (8) do žliabku (7) a pripojenie hrany k zvyšku 
plošného materiálu, výhodne samotným mecha
nickým tlakom. 

6 (51) B 60M 1110, B 60L 5/00 
(21) 1083-96 
(71) ANSALDO TRASPORTI S.p.A., Napoli, IT; 
(72) Siciliano Vito, Pieve Llgure, IT; Del Naja Alcide. 

Napoly, IT; 
(54) Napájacie vedenie elektrických vozidiel a pre-

nosný systém, ktorý ho využíva 
(22) 21.08.96 
(32) 22.08.95 
(31) T095A 000692 
(33) IT 
(57) V skrini ( 4) je nesený vodivý pásikový člen (60), 

ktorý je usporiadaný v smere postupu vozidla: 
pásikový člen je pružne deformovateľný a opláš
ťovaný feromagnetickým materiálom (65). Vodi
vý pásikový člen (60) priťahuje magnetické pole 
vytvárané elektromagnetmi (84) prichytenými na 
elektrickom vozidle (80), čím sa časť (60a) vodi
vého člena (60) ohýba smerom k platniam (34) a 
najmenej jedna platňa (34) sa spojí s prvým silo
vým vedením ( 17), ktoré je unášané vo vnútri 
skrine. Elektrické vozidlo má ďalej najmenej je
den koncový zberač (87) na spojenie s platňou 
(34) pod napätím, aby sa zabezpečila polarita na
pájacieho napätia vozidla. 
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6 (51) B 65D 83/14, B 67D 1/04, F 16L 15/00 
(21) 711-95 
(71) Martinec Ladislav, Nitra, SK; 
(72) Martinec Ladislav, Nitra, SK; 
(54) Spojka, na spojenie hlavy zo sifónovej O'aše 

s polyetylénovou O'ašou 
(22) 29.05. 95 
(57) Spojka na spojenie hlavy zo sifónovej fľaše s po

lyetylénovou fľašou, tvorená dutým rotačným 

valcom ( 1 ), ktorý má plochu z vnútornej strany 
vybavenú vnútorným závitom (3) s ukončením 
(4) umožňujúcim vzduchotesné naskrutkovanie 
na PET 1ľašu a plochu vonkajšej strany má vyba
venú vonkajším závitom (2) umožňujúcim na
skrutkovanie hlavy zo sifónovej fľaše. 

6 (51) B 65G 53/30 
(21) 1509-95 

1 4 

(71) Hydrosystem group, a. s., Olomouc. CZ; 
(72) Kolarčík Willibald, Ing., CSc„ Olomouc, CZ: 

Pernecký Jan, Ing., Olomouc. CZ; 
(54) Hydraulický systém na vysokotlakovú dopra-

vu média 
(22) 29.11.95 
(32) 29.08.95 
(3 1 ) PV 2201-95 
(33) CZ 
(57) Hydraulický systém na vysokotlakovú dopravu 

média je zložený aspoň z dopravného čerpadla 
( 16). nádrže ( 18) pracovného média, zásobníka 
(8) hydrozmesi. plniacej nádoby (9), prepojova
cieho potrubného stupňa a n<l:imenej z jednej ko
mory ( 1) vybavenej separátorom (2) i dvojicou 
plniacich armatúr (4. 5) na výtokovom konci 
( l O l ), kde na každý výtlačný koniec ( 102) komo
ry ( 1) je priamo napojený výtlak dopravného čer
padla (16), pričom na výtlačné potrubie (15) me
dzi v)tlačný koniec ( 102) kommy ( 1) a dopravné 
čerpadlo ( 16) je paralelne pripojená samočinná 
riadená armatúra ( 19), ktorá je napojená do nádr
že ( 18) pracovného média. Hydraulické časti do
pravných čerpadiel ( 16) umiestnených na vetvách 
výtlačného potrubia ( 15) jednotlivých komôr ( 1) 
sú napojené na spoločnú pohonnú jednotku (M) 
a sú sfázované. 

Trieda C 

6(51) COlB39/24 
(21) 305-96 
(71) PQ CORPORATION, Valley forge, PA US: 
(72) Coopcr David A., Morrisvílle, PA US; I-lastings 

Thomas W., Ba1to. PA, US; Hertzenberg Elliot 
P„ Wilmington. DE, US: 

(54) Zeolit so štruktúrou zeolitu Y a spôsob jeho 
prípravy 

(22) 06.09.94 
(32) 07.09.93, 08.09.93, 30.08.94 
(3 l) 08i116 635, 081117 776. 08/298 158 
(33) US, US, US 
(86) PCT/US94/0999l, 06.09.94 
(57) Mezopórový objem v póroch s priemerom v roz

medzí od 2.10-9 m až 60.10-9 m Y zeolitových 
materiálov je zväčšovaný hydrotermálnym spra
covaním takýchto zeolitov pri teplotách nad at
mosférickým bodom varu pracovných roztokov. 

6 (51) C OIF 7/18 
(21) 793-95 
(71) Závod SNP, a. s„ Žiar nad Hranom. SK; 
(72) Vaššo Jaroslav, Ing .. llliník n. Hronom. SK: Ko

váč Ján, Ing., Janova Lehota, SK; 
(54) Spôsob výroby hydroxidu hlinitého rozkladom 

alkalického hlinitanového roztoku 
(22) 15.06.9) 
(57) Spôsob výroby hydroxidu hlinitého pozostáva 

z rozkladu vo viacerých stupňoch (2 až 6). každý 
stupeň sa uskutočňuje pri vymedzenom rozsahu 
teplôt pomocou očkovacej látky s rôznym granu
lometrickým zložením. Očkovacia látka potrebná 
pre prvý stupeií rozkladu sa získa z výroby hru
bozrnného oxidu, pripadne z niektorého stupľía 
rozkladu. Očkovacia látka. ktorá sa pridá do dru
hého a ďalšieho stupľía rozkladu sa získava pri 
predchádzajúcich rozkladoch. Rozklady prebieha
jú pri konštanln"'í lep 1 ote. 
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6 (Sl) C 07C 29/10 
(21) 927-96 
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 

MAATSCHAPPIJ B.V., The Hague, NL; 
(72) Reman Willem George, Amsterdam, NL; Van 

Kruchten Eugene Marie Godfried Andre, Am
sterdam, NL; 

(S4) Spôsob prípravy alkylénglykolov 
(22) 30.01. 95 
(32) 31.01.94 
(31) 94200255. J 
(33) EP 
(86) PCT/EP95/0034 I, 30.01.95 
(57) Spôsob prípravy alkylénglykolov reakciou alky

lénoxídu s vodou v prítomnosti katalyzátorovej 
kompozície obsahujúcej pevnú zložku s jedným 
alebo s viacerými elektropozitívnymi miestami, 
ktoré sú koordinované jedným alebo viacerými 
aniónmi, odlišnými od metalátových alebo halo
génových aniónov, s tým, že pokiaľ je pevná 
zložka anionomeničová živica kvartérne amónne
ho typu a anión je hydrogénuhličitan, spôsob sa 
uskutočňuje v podstate v neprítomnosti oxidu 
uhličitého. 

6 (Sl) C 07C 209/60 
(21) 934-96 
(71) BASF Akticngesellschaft, Ludwigshafen. DE; 
(72) Ellcr Karsten, Ludwigshafen, DE; Mi.iller Ulrich. 

Neustadt, DE; Kummer Rudolf, Frankenthal, DE; 
Stops Peter, Altrip, DE; 

(S4) Spôsob výroby amínov z olefínov na zeolitoch 
typu PSH-3, MCM-22, SSZ-2S alebo ich zme
siach 

(22) 17.07.96 
(32) 20.07.95 
(31) 19526502.:i 
(33) DE 
(57) Spôsob výroby amínov všeobecného vzorca (!). 

kde R1
• R2

• R3
• R4

• R5
, R6 znamenajú vodík, C 1-

až C20-alkyl, C2- až C2o-alkenyl, Cr až C20-

-alkinyl, Cr až C20-cykloalkyt C4- až C20-alkyl-
-cykloalkyl C 4- až C20-cykloalkyl-alkyl, aryl Cr 
až C2o-alkylaryl alebo Cr až C20 aralkyl, R 1 a R2 

spoločne znamenajú nasýtený alebo nenasýtený 
Cr až C9-alkylénový dírcťazec a R3 alebo R5 

znamenajú C:ľ až C200-alkyl, C2 ľ až C100-alkenyl 
alebo spoločne C2- až C 12-alkylénový díreťazec, 
je definovaný reakciou olefinov všeobecného 
vzorca (II), kde R3

, R4
, R5 a R6 majú už uvedené 

v)"znamy, s amoniakom alebo primárnymi, alebo 
sekundárnymi amínmi všeobecného vzorca (III), 
kde R: a R2 majú spomínaný význam, pri teplo
tách od 200 do 350°C a tlakoch IOO až 300 bar 
v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov, v kto
rom sa ako heterogénny katalyzátor použijú zeoli
ty typu PSH-3-, MCM-22, SSZ-25 alebo ích 
zmesi. 

(I) 

(II) 

(II!) 

6 (Sl) C 07C 2Sll34, 2Sl/50, A OlN 37/00, 43/00 
(21) 1024-96 
(71) BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen. DE; 
(72) Bayer Herbert, Mannheím, DE; Sauter Hubert. 

Mannheim, DE; Mtiller Ruth, Andcrnach. DE: 
Grammenos Wassilios, Ludwigshafen, DE; 1-lar
reus Albrecht, Ludwigshafen. DE; Kirstgen Rcin
hard, Neustadt, DE; Roh! Franz. Schilforstadt 
DE; Ammermann Eberhard, Hcppenheim, DE: 
Lorenz Gisela, Hambach, DE; 

(S4) Deriváty kyseliny fenyloctovej, spôsob a me
dziprodukty na ich výrobu a činidlo, ktoré ich 
obsahuje 

(22) 03.01.95 
(32) 04.02.94, 17.06.94 
(31) P4403447.4,P4421180.5 
('.B) DE, DE 
(86) PCT/EP95/00013. 03.01.95 
(57) Opisujú sa deriváty kyseliny fcnyloctovej vše

obecného vzorca (J), kde substítucnty a index 
m~jú význam uvedený v opise. ich soli, spôsob 
ich výroby a medziprodukty na ích výrobu a po
užitie. 

ť'*-<R2 lm 
R50N=CIR4)-C(R3 )=NOCH2~ 

C=X 

1 
CO;iRl 

6 (Sl) C 07C 251/38, 2Sll40, 251144, 2Sl/48, 251/52, 
2Sl/S4, 25IIS8 

(21) 1023-96 

( I) 

(71) BASF Aktíengesellschaft, Ludwigshafen, DE; 
(72) Bayer Herbert, Mannheim, DE; Sauter Hubert 

Mannheím, DE; Mtiller Ruth, Andernach. DE: 
Grammenos Wassilios, Ludwigshafen, DE: Har
reus Albrecht, Ludwigshafen. DE; Kírstgen Rein
hard, Neustadt, DE; Roh! Franz, Schifferstadt, 
DE; Ammermann Eberhard, Heppenheim, DE: 
Lorenz Gisela. Hambach, DE; 
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(54) Deriváty kyseliny fenyloctovej, spôsob a me
dziprodukty na ich výrobu a prostriedky, kto
ré ich obsahujú 

(22) 03.01.95 
(32) 04.02.94, 17.06.94 
(31) p 44 03 448.2, p 44 21 182.1 
(33) DE.DE 
(86) PCT/EP95/00007. 03.01.95 
(:'i7) Opisujú sa deriváty kyseliny fcnyloctovej vše

obecného vzorca (1), kde substituenty majú výz
nam uvedený v opise, ich solí. spôsob ich výroby 
a medziprodukty na ich výrobu a použitie. 

6 (51) C 07C 251/52, 235/34, 255/64, 251/60, 
A OIN 37/50, 37/36, 43/00 

(21) 799-96 
(71) Bayer Akticngesellschaft. Leverkusen, DE; 
(72) Klccfeld Gcrd, Neuss-Odcsheím. DE: Tiemann 

Ralf. Levcrkusen. DE: Gerdcs Peter, Aaehen, DE: 
Heinemann Ulrich, Lcichlingen, DE; Dchne 
Heinz-Wílhelm, Bonn. DE; Dutzmann Stefan, 
Hilden. DE; Stenzel Klaus, Díísseldort: DE; 

(54) Deriváty kyseliny aryloctovej, spôsob ich vý-
roby a ich použitie ako fungicídov 

(22) 09.12.94 
(32) 22.12.93, 14.07.94 
(31) p 4343829.6, p 4424788.5 
(33) DE. DE 
(86) PCT/EP94/04103.09.12.94 
( 57) Opisujú sa deriváty kyscl iny aryl octovej všeobec

ného vzorca (1), v ktorom majú substítucnty výz
namy uvedené v opisnej časti. spôsob ich výroby 
a ich použitie ako fungicidov. 

{ 1) 

6 (51) C 07C 259/06, C 07D 213175, 277/46, 285/135, 
333/34, 213/89, A 61K 31100 

(21) 941-96 
(71) BRITISH BJOTECH PHARMACEUTICALS 

Ltd, Cowlcy. Oxford, GB: 
(72) Beekelt Raymond Paul, Cowley Oxford, GB: 

Whíttaker Mark. Cowley Oxford. GB; Milier An
drew. Cowley Oxford, GB; Martin Fionna Mit
ehel, Cowley Oxford, GB; 

(54) Inhibítory metaloproteinázy, farmaceutické 
prostriedky s ich obsahom, spôsob ich výroby 
a ich použitie 

(22) 20.01.95 
(32) 20.01.94. 02.08.94 
(31) 9401034.5. 9415619.7 
(33) GB. GD 
(86) PCT/GB95/00l l 1. 20.01.95 
(57) Opísané sú inhibítory metaloproteinázy vz:orea 

( 1 ), kde X je -C02H alebo -CONHOl l skupina: 
R4 je fenyl alebo 5- alebo 6-členný heteroarylový 

6 (51) 
(21) 
(71) 
(72) 

(54) 

(22) 
(32) 
(3 J l 
(33) 
(57) 

kruh. kde ktorýkoľvek z dusíkových atómov kru
hu môže byť oxidovaný na N-oxid, ktorý môže 
byť voliteľne kondenzovaný na benzénový kruh 
alebo na 5-, 6- alebo 7-členný heterocyklický 
kruh, a kde tieto kruhy môžu byť voliteľne substi
tuované, farmaceutické prostriedky s obsahom 
týchto zlúčenín, spôsob výroby týchto látok a ich 
použitie. 

C 07C 279/10 
1033-96 
Merck Patent GmbH, Darmstadt, DE; 

( J) 

Gericke Rol[ Dr.. Darmstadt. DE: Baumgarth 
Manťred, Dr.. Darmstadt. DE; Minck Klaus-Otlo, 
Dr., Darmstadt. DE: Beier Norbc11, Dr Darm
stadt, DE; 
Derivát sulfonylbenzoylguanidínu alebo sulfi
nylbenzoylguanidínu, spôsob jeho prípravy a 
farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje 
07.08.96 
11.08.95 
195 29 612.5 
DE 
Derivát sulfonvlbenzovlguanidínu alebo sullinvl
benzoylguanidÍnu všc~b~cného vzorca (l), kde ,R 1 

znamená A, CPJ, Cl-!2 F. CllF'.'. C2F5, CN, N02 

alebo Ha!. R2 znamená -SO„R6
, -SO,NR4 R', NO" 

alebo CF3• R3 znamená H. Hal. A. Oll, OA. CN~ 
NO'.'. CF3, Cl-I2 P, CHF2 , C2ľ\, alebo CH 2CI'„ R4 

a R5 znamenajú od seba nezávisle H. A. C,_ 
7cykloalkyl. C4_8eykloalkylmetyl, Ph alebo -CH2-

·Ph, alebo dohromady tiež C4_5alkylén. pričom 

jeden Cll 2 môže byť tiež nahradený O, S, CO. 
NI!. N-A alebo N-Cllc-Ph. Rr' znamená A, Ph. 
Het alebo C„7cykloalkyl. Het jednojadrovú alebo 
dvojjadrovú, nasýtenú. nenasýtenú alebo aroma
tickú heterocyklickú skupinu s 1 až 4 atómami N. 
O a/alebo S, viazanú cez N alebo C pripadne 
substiluovanú L2 alebo 3 substituentmi zo súbo
ru Hal, SH, SA, NH2 , NHA, NA2, CF1, A. OH, 
OA, CN. N02 a karbonylový kyslík. A znamená 
C 1_6alkyL Hal znamená F, Cl, Br alebo J, Ph 
znamená fenyl prípadne substituovaný l. 2 alebo 
3 substítuentmi zo súboru A, OA. NR4R '. F. CL 
Br. J a CF 3, n znamená 1 alebo 2, a jeho farma
ceuticky vhodné soli majú a11tiaryt1;1ické vla'>l
nosti a pôsobia ako inhibítor celulárnych Na' /Tľ 
antiporterov. 

(I) 
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6 (51) C 07C 279/14 
(21) 939-96 
(71) SKW TROSTBERG AKTIENGESELLSCHAFT, 

Trostberg, DE; 
(72) Weiss Stefan, Dr., Trostberg, DE; Krommer 

Helmut, Trostberg, DE; 
(54) Spôsob prípravy kreatínu alebo monohydrátu 

kreatínu 
(22) 18.07.96 
(32) 18.07.95 
(3 l) I 95 26 236.0 
(33) DE 
(57) Spôsob prípravy kreatínu alebo monohydrátu 

kreatínu, pri ktorom sa nechá reagovať kyanamid 
so sarkozinátom sodným alebo draselným vo vo
de alebo v zmesi vody a organického rozpúšťadla 
pri teplote od 20 do 150°C a pri hodnote pH od 
7.0 do 14,0. Týmto spôsobom sa dá pripraviť 

kreatín. prípadne monohydrát kreatínu s dobrými 
výťažkami od 60 do 90 % hmotn. a s veľmi vyso
kou čistotou. 

6 (51) C 07C 279/20, 277/08, A 61K 311155, 
C 07D 521100 

{21) 965-96 
(71) Hoechst Aktíengesellschaft, Frankfurt am Main, 

DE; 
(72) Schwark Jan-Robert, Dr., Frankfurt, DE; Brendel 

Joachim, Dr„ Bad Vilbel. DE; Kleemann Heinz
-Werner, Dr., Bischofsheim. DE; Lang Hans Jo
chen, Dr., Hofäeim. DE; Weichert Andreas, Dr., 
Egelsbach, DE; Albus Udo, Dr., Florstadt, DE; 

(54) Substituované guanididy kyseliny škoricovej, 
spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva ale
bo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsa
huje 

{22) 24.07.96 
(32) 26.07.95 
(31) 195 27 305.2 
(33) DE 
(57) Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (!), 

v ktorom najmenej jeden zo substituentov R1
, R2

, 

R3
, R4 a R5 je dusíkatý heterocyklus. Sú to liečivá 

srdcových a obehových ochorení. Získavajú sa 
reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca (II) 
s guanidínom. 

(I!) 

6 (51) C 07D 209/04, 209/44, 217/22, 231156, 241/36, 
251172, 253/08, 307/77, 319/14, 335/04, 339/08, 
A 61 K 311335, 31138, 31/395 

(21) 1000-96 
(71) Merck Patent GmbH. Darmstadt, DE; 
(72) Dorsch Dieter, Dr., Darmstadt, DE; Osswald 

Mathias, Dr., Darmstadt, DE; Mederski Werner, 
Dr.. Darmstadt DE; Wilm Claudia. Dr., Darm
stadt, DE; Schmitges Claus J., Dr.. Darmstadt. 
DE; Christadler Maria, Darmstadt, DE; 

(54) Derivát kyseliny 1,3-benzodioxol-5-yloctovej, 
spôsob jeho prípravy a farmaceutický pros
triedok, ktorý ho obsahuje 

(22) 3 I.07.96 
(32) 16.08.95 
(31) 195 30 032.7 
(33) DE 
(57) Derivát kyseliny 1,3-benzodioxol-:i-yloctovcj 

všeobecného vzorca (1), kde znamená X nasýten)' 
alebo čiastočne nenasýtený 3- až 4-členný alkylé
nový reťazce, ktorého 1 až 3 C sú prípadne na
hradené N a/alebo l až 2 C jedným až dvoma O 
a/alebo jedným až dvoma S, pričom sú však na
hradené n1J,jviac 3 C a pričom alkylénový reťazec 
má prídavne 1, 2 alebo 3 substituenty a/alebo je 
jeden zN nahradený A, R8 a/alebo NR4R4

, a ďa
lej jeden CH:: alkylénového reťazca je prípadne 
nahradený skupinou C=O-. A znamená C 1•6alkyl. 
pričom 1 alebo 2 CH2 sú prípadne nahradené O. S 
alebo -CR4=CR4

• a 1 až 7 H atómami fluóru. E 
znamená CH2 alebo O, D znamená karbonyl ale
bo [C(R4R4 ')]°' a ostatné deriváty sú opísané 
v opisnej časti. Jeho farmaceuticky vhodné soli s(1 

vhodné pre endotelín-receptorové antagonistické 
vlastnosti a pre vysokú afinitu k endotclínovým 
subreceptorom ETA a ET 8 na výrobu farmaceu
tických prostriedkov na ošetrovanie chorôb súvi
siacich s aktivitami endotelínu, najmä na profy
laxiu a ošetrovanie ochorení srdca, krvného obe
hu a ciev. predovšetkým na ošetrovanie vysokého 
krvného tlaku a nedostatočnosti srdca. 

E 

o 
'o -
/ 

( I) 

(a) 
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6 (51) C 07D 209/52, A 61K 31/40 
(21) 1109-96 
(71) BA YER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverku

sen, DE; 
(72) Raddatz Siegfried, Dr., Kain, DE; Wild Hanno, 

Dr., Orange, CT, lJS; Hansen Jutta, Dr., Wupper
tal, DE: 

(54) Heterocyklicky substituované pseudopeptidy, 
spôsob ich výroby a liečivá tieto látky obsahu
júce 

(22} 28.08.96 
(32) 29.08.95 
(31) 19531685.1 
(33) DE 
(57) Heterocyklicky substituované pseudopeptidy vše

obecného vzorca (1). v ktorom majú substituenty 
významy uvedené v opisnej časti. spôsob ich vý
roby a antiretrovírusové prostriedky obsahujúce 
tieto látky. 

6 (51) C 07D 209/60, C 07B 43/04, B OIJ 29/06 
(21) 865-96 

(1) 

(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha
fen, DE; 

(72) Dingerdissen Uwe, Seeheim-Jugenheim, DE; 
Kummer Rudolf~ Frankenthal. DE; Stops Peter, 
Altrip, DE; Herrmann JUrgen, Mannhcim, DE; 
Liitzcl Hans-Jiirgcn, Bohl-Iggelheim, DE; Eller 
Karstcn. Ludwigshafen, DE: 

(54) Spôsob výroby amínov z olefinov na alumí
nium-6-zeolitoch bez prechodných kovov 
a pripravených bez spracovania s halogénmi 

(22) 02.07.96 
(32) 04.07.95 
(31) 195 24 241.6 
(33) DE 
(57) Spôsob výroby amínov všeobecného vzorca (1), 

kde R1
• R2

• R1
, R4

• R'. R6 znamenajú vodík, C 1-

až Cw-alkyl. Cc- až C2o-alkcnyL C:;- až C20-

-a!kinyl, CrC20-cykloalkyL C4- až C20-alkyl-
-cykloalkyl. C4- až C20-cykloalkyl-alkyl, aryl, CT 
až C:;o-alkylaryl alebo Cr až C20-aralkyL R 1 a R2 

spoločne znamenajú nasýtený alebo nenasýtený 
C3- až C9-alkylénový direťazee a R3 alebo R5 

znamenajú C2ľ až C200-alkyl, C2ľ až C2oo-alkenyl 
alebo spoločne C2- až C 12-alkylénový direťazec, 
reakciou olefínov všeobecného vzorca (ll), kde 
R3

, R4
, R5 a R6 majú uvedené významy, s amo

niakom alebo primárnymi, alebo sekundárnymi 
amínmi všeobecného vzorca (111), kde R1 a R2 

majú uvedený význam, pri teplotách od 250 do 
350°C a tlakoch 150 až 300 bar v prítomnosti 
zeolitického katalyzátora, v ktorom použitým 

zeolitickým katalyzátorom je alumínium-13-zeolit 
bez prechodných kovov a pripravený bez spraco
vania s halogénmi. 

( I) 

(II) 

(III) 

6 (51) C 07D 211/46, 211/58, C 08K 5/3435 
(21) 859-96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAľT, Ludwigsha

fon, DE; 
(72) Aumiiller Alexander, Ncustadt, DE: 
(54) Spôsob výroby N,N-mostíkovo spojených bis-

-tetrametylpiperidinylových zlúčenín 
(22) 20,0195 
(32) 02,02.94 
(31) p 44 03 085, 1 
(33) DE 
(86) PCT/EP95/00205. 20.0195 
(57) Výroby N, N'-mostíkovo spojených bis-tetrame

tylpiperidinylových zlúčenín všcobencého vzorca 
(!), kde premenná m znamená číslo 2 alebo 3, 
z tetrametylpiperidínových zlúčenín všeobecného 
vzorca (II), kde sa zlúčeniny všeobecného vzorca 
(II) nechajú reagovať s cyklickým karbonátom 
všeobecného vzorca (IIJ). Význam symbolov R 1 

a R2 je vysvetlený v opisnej časti. 

R
1
>CH3 

R2~-ll 

H3C CH3 (II) 
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6 (51) C 070 215/22, 215/16, 215/58, A 61K 31/47 
(21) 1002-96 
(71) Merck Patent GmbH, Darmstadt, DE; 
(72) Mederski Werner, Dr., Darmstadt, DE: Osswald 

Mathias. Dr„ Darmstadt, DE; Dorsch Dieter, Dr., 
Darmstadt, DE; Wilm Claudia, Dr„ Darmstadt, 
DE: Schmitges Claus J., Dr., Darmstadt, DE; 
Christadler Maria, Darmstadt, DE; 

(54) Derivát kyseliny oxochinolínkarboxylovej, 
spôsob jeho prípravy a farmaceutický pros
triedok, ktorý ho obsahuje 

(22) 31.07.96 
(32) 02.08.95 
(31) 195 28 418.6 
(33) DE 
(57) Derivát kyseliny oxochinolínkarboxylovej vše

obecného vzorca (1), kde -Y-Z- znamená -NR7
-

-CO-, -N=C(OR7
)- alebo -N""'CR8

-, R 1 znamená 
Ar. R2 znamená COOR6

, -(CH2)nCOOR6
, CN, 

1 H-tetrazol-5-yl alebo CONHS02Ar, R3
, R4, R5 

znamená od seba nezávisle R6
, OR6

, S(O)mR6
, 

lial, NO, NR6R6
, NHCOR6

• NHSO,R6
, OCOR6

, 

COR6
, COOR6

, alebo CN, pričom R3 a R4 spolu 
dohromady tiež O(CH2)n0-, R6 a R6

. znamená od 
seba nezávisle H, C1•6, benzyl alebo fenyl, R7 

znamená (CH2)n Ar, R8 znamená Ar alebo OAr, 
Ar znamená fenyl, pripadne s jedným až tromi 
substítuentmi zo súboru R9

, R 10 a R 11 alebo naf
ty!. alebo skupinu všeobecného vzorca (a) prí
padne substituovanú na fenylovom jadre l alebo 
2 substituentmi zo súboru R9 a R 10

, alebo skupinu 
všeobecného vzorca (b) pri padne substítuovanú 
v cyklohexándienylovom podiele 1 alebo 2 sub
slítucntmi zo súboru R9 a Rw; R9

, R 10
, R11 zna

mená od seba nezávisle R6
, OR6

, Hal, CF3, OCF.1• 

OCJIF,, OCH.Fo. OCH,F, NO,, NR6R6, 

NHCO-R6
• CN. - NHSO,R6

, COOR6
, COR6

, 

CONIIS02Ar. O(CH2) 0 R-2, O(CH2) 0 0R6 alebo 
S(OJmR6

, E znamená CH2• S alebo O, D znamená 
karbonyl alebo [C(R6 R6 

)] 0 , X znamená O alebo 
S, Hal znamená F, Cl, Br alebo J, m znamená O. 
1 alebo 2, n znamená L 2 alebo 3. Jeho farma
ceuticky vhodné soli sú vhodné na výrobu farma
ceutických prostriedkov na profylaxiu a na ošet
rovanie ochorení srdca, krvného obehu a ciev, 
predovšetkým vysokého krvného tlaku a nedosta
točností srdca. 

R3 

R4 

R5 

R1 

R2 
~ 

y 
,,,.z 

E 

X 
'o -, 

( I) 

(a) 

(b) 

6 (51) C 07D 239/42, 319/18, 405/12, 409/12, 239/14, 
A 61K 31/505 

(21) 215-96 
(71) Janssen Pharmaceutica N.V„ Beerse, BE; 
(72) Van Lommen Guy Rosalia Eugene, Berlaar, BE; 

De Bruyn Marcel Frans Leopold, W01teL BE; 
Wígerinck Piet Tom Bert Paul, Turnhout, BE; 

(54) Použitie substituovaných a ryloxyalkyldiamí
nov, tieto látky samotné, spôsob ich výroby, 
farmaceutické prostriedky na ich báze a spô
sob ich výroby 

(22) 12.08. 94 
(32) 19.08.93, 19.08.93 
(31) 93202445.8. 93202444. l 
(33) EP, EP 
(86) PCT/EP94/02702, 12.08. 94 
(57) Látky všeobecného vzorca (1), kde R 1 a R2 je f-1 

alebo alkyl s 1 až 6 C; R3 je alkyl s 1 až 6 C, hyd
roxy, kyano, halogén, alkoxy s 1 až 6 C. aryloxy. 
arylmetoxy. alkenyl s 2 až 6 C, alkinyl s 2 až 6 C. 
alkyltio s 1 až 6 C. alkylsulfinyl s 1 až 6 C alebo 
alkylkarbonyl s 1 až 6 C v alkylc: R4 je H, halo
gén. hydroxy, alkyl s 1 až 6 C alebo alkoxy s 1 až 
6 C; alebo R3 a R4 dohromady tvoria dvojmocný 
zvyšok; R5 a R6 je každý H, halogén, hydroxy, al
kyl s 1 až 6 C, alkoxy s 1 až 6 C, aryloxy alebo 
arylmetoxy. R7 je H; Alk 1 je alkándiyl s 2 až 5 C; 
Alk1 je a/kándíyl s 2 až 15 C; Q je hetcrocyklick} 
kruh obsahujúci aspm1 jeden dusík alebo zvyšok 
aa, ich farmaceuticky vhodné adičné soli s kyseli
nami a stereochemicky izomérne formy. Zlúčeni
ny sú účinné pri liečbe chorôb spojených s nad
mernou vazodilatáciou, najmä migrény. 

6 (51) C 07D 239/56, C 078 37/02 
(21) 335-96 
(71) SANDOZ A.G„ Basle, CH; 

(I) 

(aa) 

(72) Craig Gerald Wayne, Dr„ Basle, CH; Eberle 
Martin, Dr„ Bottmingen. CH; Schaub Fritz, Dr.. 
Aesch, CH: 

(54) Deriváty 2-(4-alkyltiopyrimidín-5-yl)octovej 
kyselíny, spôsob ich prípravy a fungicídne 
prostriedky, ktoré ich obsahujú 

(22) 08.03.96 
(32) I0.03.95 
(3 1) 9504920.1 
(33) GB 
(57) Deriváty všeobecného vzorca (!), v ktorom R 1 íe 

C1 až C4-alkyl, R2 je vodík, C 1 až C4-alkyl alebo 
C3 až CrcykloalkyL R1 je prípadne substituovaný 
fenyl a X je skupina CH alebo atóm dusíka, spô
sob prípravy týchto derivátov a medziprodukty v 
tomto spôsobe, fungicídne prostriedky, ktoré tieto 
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deriváty obsahujú a spôsob hubenia fytopatogén
nych húb s ich použitím. 

S-R1 

" I ·'\ R~ 1>---C =X:-O-CE1 ~ 1/ L 
N~ CO OCH, 

Q-R3 (I) 

6 (51) C 07D 241/04, 401/06, 491/04, 405/06, 413/06, 
A 61K 311495 

(21) 1006-96 
(71) MERCK & CO„ INC., Rahway, NJ, US; 
(72) Rossen Kai, Rahway, NJ. US; Askin David, 

Rahway, NJ, US; Reider Paul J.. Rahway, NJ, 
US; Varsolona Richard J., Rahway, NJ. US; Vo
lante Ralph P„ Rahway, NJ, US; 

(54) Spôsob racemizácie opticky čistého substrátu 
2-terc. butylkarboxamidpiperazínu alebo sub
strátu bohatého na 2-terc. butylkarboxamid
piperazín alebo jeho soli 

(22) 30.0l.95 
(32) 04.02.94 
(31) 192 916 
(33) us 
(86) PCT/US95/01232, 30.01. 95 
(57) Spôsob racemizácie opticky čistého alebo oboha

teného 2-terc.butylkarboxamidpiperazínového sub
strátu alebo jeho solí spočíva v tom, že sa opticky 
čistý alebo obohatený substrát nechá reagovať 

s racemizačným činidlom zo skupiny silnej bázy, 
bczvodcj soli kovu alebo karboxylovej kyseliny 
v rozpúšťadle pri teplote miestnosti až teplote 
250°C. Získané deriváty sú kľúčovými medzipro
duktmi na prípravu inhibítorov HIV-proteázy vrá
tane zlúčeniny J. Súčasť riešenia tvoria aj prísluš
né substráty na racemizáciu. 

6 (Sl) C 07D 251170, C 08K 5/3492 
(21) 659-96 
(71) PPG INDUSTRIES. INC., Pittsburgh, PA, US; 
(72) Rardon Daniel Edward, Pittsburgh, PA, US: 

MeCollum Gregory Jamcs, Gibsonia, PA, US; 
(54) Eterifikované alkyl- alebo arylkarbamoylmety

lované aminotriazíny a liečebné kompozície s 
ich obsahom 

(22) l 8.11.94 
(32) 26.11.93 
(3 l) 08/l 57 456 
(33) us 
(86) PCT/US94/13372. 18.11.94 
(57) Sú opísané karbamoylmetylované amínotriazíny 

a liečebné kompozície, ktoré ich obsahujú. Kar
hamoylmetylované aminotriazíny sú substituova
né deriváty monoalkyléterov a/alebo monoarylé
tcrov alklénglykolov. Liečebné kompozície sú 
obzvlášť vhodné ako látka vytvárajúca film 
v povlakoch. 

6 (51) C 07D 277/36, 417/12, A 61K 31/425, 
C 07D 277/74 

(21) 1133-96 
(71) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA

TION, Madison. NJ, US: 
(72) Wrobel Jay Edward, Lawreneeville, NJ. US: Li 

Zcnan, Plainsbom NJ, US; Dietrich Arlenc Joan, 
Delran, NJ, US; 

(54) Tiazolidíndiónové deriváty, farmaceutické 
prostriedky s ich obsahom a ich použitie 

(22) 08.02.95 
(32) 08.03.94 
(31) 08/207 980 
(33) us 
(86) PCT/US95/01782, 08.02.95 
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca(!), v ktorom Ar je 

fenyl, 2-naftyl, alkoxy substituovaný fenyl. halo
génom substituovaný ľcnyl, 2-pyridinyl. substitu
ovaný 2-pyridinyl, 3-pyridinyL 4-pyridinyl. 2-chi
nolinyl. 2-pyrimidinyl, 2-benzoxazolyl, 2-bcnz
tiazolyl, 2-benzimidazolyl. 2-furanyl. 2-benz-[b ]
-furanyl, 2-tíenyl, 2-benz-[b ]-tienyl; n je O alebo 
2: Ar' je fenyl, alkylovou skupinou substituovaný 
fenyl, per!luóralkylom substituovaný fenyl, halo· 
génom substituovaný fenyl, alkoxy skupinou sub
stituovaný fenyl. pertluóralkoxy skupinou substi· 
tuovaný fenyl a alkyltio skupinou substituovaný 
fenyl. použitie uvedených zlúčenín na znižovanie 
úrovne hladiny krvnej glukózy u hyperglykcmic
kých cicavcov a na farmaceutické prostriedky. 
obsahujúce uvedené látky. 

O H ,_N, 
Ar-=~At (O}n - ( I) 

6 (51) C 07D 309/28, A 61K 31/35 
(21) 785-96 
(71) Biota Seicntific Managemcnt PTY LTD, Gcln J. 

ris. VIC, AU; 
( 72) Williamson Christopher, Greenford. Middlescx, 

GB: Whitc William Jamcs. GrcenťorcL Middle
sex, GB: Pate! Vipulkumar. Greenford. Middle
sex. OB: 

(54) Kryštalické deriváty N-acetylneuramínovej 
kyseliny a spôsob ich prípravy 

(22) 15.12.94 
(32) 17.12.93 
( 31) 9325841.6 
(33) GB 
(86) PCT/EP94/04154. 15.12.94 
(57) Kyselina vzorca (!) v kryštalickej forme. predo

všetkým vo forme hydrátu, ktorý existuje ako 
kryštály s níLkym pomerom strán, alebo vo forme 
hydrátu. ktorý existuje ako kryštály m~júce vyso
ký pomer strán. spôsob prípravy týchto foriem 
a farmaceuticky prípravok s obsahom tc;:jto kyseliny. 
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HO 

HO 

AcNH 

OH 

6 (51) C 07D 309/32, 211/86, C 07C 323/22, 
C 070 335/02, 405/06, A 61K 31/365 

(21) 646-96 

(I) 

(71) Parke, Davis & Company, Morris Plains, NJ, US; 
(72) Ellsworth Edmund L., Brighton, Ml, US; Lunney 

Elizabeth, Ann Arbor, MI, US; Tail Bradley 
Dean, Canton, MI, US; 

(54) 5,6-Dihydropyrónové deriváty ako inhibítory 
proteázy a protivírusové činidlá 

(22) 26.10.94 
(32) 19.11.93, 12.10.94 
(31) 08/J 55 443, 08/319 821 
(33) US, US 
(86) PCT/US94/J2234, 26.10.94 
(57) Opísané sú 5,6-dihydropyrónové deriváty a prí

buzné štruktúry, ktoré potenciálne inhibujú HIV
·aspartylproteázy s cieľom zabrániť infekcii HIV. 
5,6-Dihydropyrónové deriváty sú účinné pri lieč
be bakteriálnych a vírusových infekcií a chorôb, 
vrátane AIDS. Vynález takisto zahŕňa spôsoby 
syntéz multifunkcionalizovaných 5,6-dihydro
pyrónov a príbuzných štruktúr. 

• 

6 (51) C 070 309/32, A 61K 31/35 
(21) 1055-96 
(71) BA YER AKTIENGES.ELLSCHAFT, Leverku

sen, DE; 
(72) Urbahns Klaus, Dr., Wuppertal, DE; Heine Hans

-Georg, Dr., Krefeld, DE; Junge Bodo, Dr., 
Wuppertal, DE; Mauler Frank, Dr„ Overrath, DE; 
Glaser Thomas, Dr.. Overrath, DE; Wittka Rei-
1 inde, Dr., Kéiln, DE; De Vry Jean-Marie-Viktor, 
Dr., Réisrath, BE; 

(54) Substituované 4H-pyrány, spôsob ich výroby, 
ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto 
látky obsahujúci 

(22) 13.08.96 
(32) 14.08.95 
(3 1} 195 29 858.6 
(33) DE 
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca ([), v ktorom A 

znamená C3 až C6 cykloalkyl, C8 priamy alebo 
rozvetvený alkyl, pyridyl alebo C6 až C 10 aryl, 
ktoré sú prípadne až 3-krát substituované substi
tuentmi zo súboru obsahujúceho -OH, -COOH, 
-CN, -CF3, -N02, halogén, C6 až C 10 aryl, C3 až 
C6 cykloalkyl, priamu alebo rozvetvenú alkylovú, 
alkoxykarbonylovú, alkyltio- alebo alkoxylovú 
skupinu vždy C6 alebo skupinu -O-CO-R5

, pri
čom R5 je c6 priamy alebo rozvetvený alkyl. R 1 a 
R

2 
sú nezávisle -H-NH3-, C8 priamy alebo rozvet

vený alkyl, alkoxyl alebo alkylamín a R3 a R4 sú 
nezávisle C6 priamy alebo rozvetvený alkyl alebo 
acyl, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiv, 

najmä ako cerebrálne účinných prostriedkov a 
farmaceutické prostriedky tieto látky obsahujúce. 

6 (51) C 070 403/12, A 61K 31/415 
(21) 771-96 

(1) 

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 
Cincinnati, OH. US; 

(72) Cupps Thomas Lee, Oxford. OH. US; Bogdan 
Sophie Eva, Maineville, OH. US; 

(54) 5-(2-Imidazolinylamino) benzimidazolové de
riváty, ich príprava a použitie ako agonistov 
alfa-2 adrenoceptora 

(22) 15.12.94 
(32) 17.12.93, 08.12.94 
(31) 081169 868, 08/349 558 
(33) US, US 
(86) PCT/US94/14292, 15.12.94 
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (l), v ktorom R 

predstavuje nesubstituovaný C 1_3alkyl alebo alke
nyl, R' je vybraný zo súboru zahŕňajúceho vodík, 
nesubstituovaný CľC3 alkyl alebo alkenyl, ne
substituovanú skupinu CľCJ alkyltio alebo ako
xy, hydroskupínu, tioskupinu, kyanoskupinu a 
halogén a R" je vybraný zo súboru zahŕň~júccho 
vodík, metyl, etyl a izopropyl, farmaceutické prí
pravky obsahujúce tieto zlúčeniny a ich použitie 
na prevenciu alebo liečbu respiračných. zrako
vých a/alebo gastroíntcstinálnych ochorení. 

6 (51) c 070 407/04, 307/60, 317/60, 409/14, 407/14, 
317 /64, 405/06, 405/14, 405/04, 409/04, 405/10, 
C 07C 233/33, 59/90, A 61K 31/19, 31/36, 
31/38, 31/365, 31/44, 31/40, 31/415 

(21) 203-96 
(71) WARNER-LAMBERT COMPANY, Morris 

Plains, NJ, US; 
(72} Berryman Kent Alan, Ann Arbor, Ml, US; Doher

ty Annette Marian, Ann Arbor, Ml, US; Edmunds 
Jeremy John, Ypsilanti, MI, US; Patt William 
Chester, Chelsea, Ml, US: Plummer Mark Ste
phen, Dexter. Ml, US; Repine Joseph Thoma:;, 
Ann Arbor,MI, US; 

(54) Substituované deriváty 2 (5H) furanónu, 
2 (5H) tiofenónu alebo 2 (5H) pyrolónu a far
maceutické prostriedky na ich báze 

(22} 09.08.94 
(32) 19.08.93, 24.03.94, 26.07.94 
(3 1) 08/109 751, 08/217 578, 08/278 882 
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(33) us. us. us 
(86) PCTíUS94/09091, 09.08.94 
(57) Deriváty so všeobecným vzorcom (1), kde R 1 je 

pripadne substituovaný alkyl s l až 12 C; prípad
ne substituovaný cykloalkyl s 3 až 12 C; fenyl 
substituovaný 1 až 5 substituentmi; nafty! prípad
ne substituovaný 1 až 5 substitucntmi; alebo hete
roaryl prípadne substituovaný 1 až 5 substituent
mi; R: a R1 je prípadne substituovaný alkyl s 1 až 
12 C. prípadne substituovaný cykloalkyl s 3 až 12 
C: aryl prípadne substituovaný l až 5 substituen
tmi: hťteroaryl prípadne substituovaný 1 až 3 
substituentmi: R4 je H. OH. halogén: SR5 alebo 
OR,. kde R5 je prípadne substituovaný alkyl 
s 1 až 7 C: NR6R7• kde R6 a R7 je nezávisle vždy 
H. prípadne substituovaný alkyl alebo prípadne 
substituovaný fenyl: alebo (CH:ln0R5• kde n je 
1 až. 3: X je O, S alebo NR8, kde R8 je H alebo 
prípadne substituovaný' alkyl; pričom keď R: je 
monosubstituovaný fenyl, kde substituent je p
-mctoxy. potom R1 nie je nesubstituovaný fenyL 
monosubstituovaný fenyl alebo mezityl a pričom 
cľale.1 keď R: je substituovaný alkyl, potom tento 
substituent nie je kyslík v a-polohe furanónového 
kruhu a pričom d'alej R 1 a R1 v rovnakej moleku
le nepredstavujú obidva alkyly alebo substituova
né alkyly: alebo ich tautomérne ketokyselinové 
formy s otvoreným reťazcom. farmaceuticky 
vhodné soli všetkých uveden)'ch zlúčenín a far
maceutické prostriedky na ich báze. 

(I) 

6 (51) C 07D 413/06, 265/32, C 07F 9/6558, 
A 61K 31/535 

(21) 1123-96 
(71) MERCK & CO .. fNC., Rahway, NJ, US; 
(72) Dorn Conrad P., Rahway, NJ, US: Hale Jeffrcy J .. 

Rahway. NJ. US: MacCoss Malcolrn, Rahway. 
NJ. LJS; :v1ills Sander G., Rahway, NJ. US; 

(54) Zlúčeniny antagonizujúce tachykinínové re
ceptory pre morfolín, farmaceutický prostrie
dok s ich obsahom, spôsob ich výroby a ich 
použitie 

(22) 28.02.95 
(32) 04.03.94 
(51) 206 771 
(33) LJS 
(86) PCT/US95/02551, 28.02.95 
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca(!}, v ktorom jed

notlivé symboly majú význam uvedený v hlav
nom nároku. sú látky antagonizujúce receptory 
taciiykin ínu a je preto možné ich použiť vo forme 
farmaceutických prostriedkov, ktoré tiež tvoria 
súčasť riešenia. na liečenie zápalových ochorení, 
bolestivých stavov, migrény, astmy a zvracania. 
Súčasť riešenia tvorí tiež spôsob výroby týchto 
hí tok. 

6 (51) C 07D 471/02, A 61K 31/395 
(21) 719-96 
(71) PFIZER INC., New York. NY. US: 
(72) Handanyan Lynne A.. Foster. Rhode Island. US: 

Hcndrickson Robert L, East Lyme. Cľ. US: 
Johnson Phillip .!, Ledyard, CT. US: Morris 
Thomas A. Groton, CT, US; Norris Timothy. 
Gales Ferry. CT, US: 

(54) Soľ kyseliny 7-(1 fo,5a,6af-6-amino-3-azabi
cyklof3, 1 ,O( hex-3-yl)-6-fluór- 1-(2,4-diíluórfe
nyl)- l ,4-dihydro-4-oxo-1 ,8-naľtyridín-3-ka rbo
xylovej a kyseliny metánsulfónovej, spôsob jej 
výroby a farmaceutické prostriedky na jej bá
ze 

(22) 06.06 95 
(86) PCT/US95/0721I.06.06.95 
(57) Soľ kyseliny 7-([ la.5a.6<xl-6-amino-3-azabi

cyklof3.1.0]hex-3-yl J-6-tluór-1-(2.4-dilluórfc
nyl)- l .4-dihydro-4-oxo-l ,8-nanyridín-3-karbo
xylovej a kyseliny metánsulfónovej. ktorá v ri"int
genovom práškovom difrakčnom obrazci obsahu
je tieto hlavné maximá: maximum č. 1: 2 théta 
(°C} Cu 4.5. vzdialenosť d 19.5: maximum č. 2 
théta (°C) Cu 7.7. vzdialenosť d 11..'i: maximum 
č. 3: 2 théta Cu 9.1. vzdialenosť d 9,7: m<i
ximum č. 4: 2 théta (°C) Cu 13.6, vzdialenosť 
d 6 . .'i: maximum č. 5: 2 tl1éta (°C) Cu 1 :i,O. 
vzdialenosť d 5.9; maximum č. 6: 2 théta (°C) Cu 
18.2. vzdialenosť d 4.9: maximum č. 7: 2 théta 
(°C ). Cu 18.6, vzdialenosť d 4.8: maximum č. 8: 
: 2 théta (0 C). Cu 22.8. vzdialenosť d 3.9. vykazu
je výhodnú stabilitu. takže je vhodné na výrobu 
antibakteriálnych farmaceutických prostriedkov. 
Táto soľ sa vyrába z príslušnej soli, ktorá nevyka
zuje uvedené charakteristiky, alebo jej monohyd
rátu zohrievaním za prítomností alkoholu alebo 
jeho zmesi s aprotónovým korozpúšťadlom. Far
maceutické prostriedky na háze uvedenej solí. 

6 (51) C 07D 471104, A 61K 31/50 II (C 07D 471/04, 
237:00, 221:00) 

(21) 504-96 
(71) ZENECA Limited. London. GB: 
(72) Bare Thomas Michael, Wcst Chcster, PA. US: 

Sparks Richard Brucc. Linwood, PA US: Emp
lield James Roy. !kar, DE, lJS: Davc:nport ľi
mothy Wayne, New Castlc. DE, LS: McKinncy 
.Jeffrcy Alan. Wcst Chestcr, Pa, US; 
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(54) Pyridazíndióny, spôsob ich výroby a farma-
ceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú 

(22) 20.10.94 
(32) 22.10.93. 25.08.94 
(31) 9321854.3, 9417171.7 
(33) GB. GB 
(86) PCT/GB94/02295, 20. I0.94 
(57) Pyridazíndióny všeobecného vzorca (1), v ktorom 

Z znamená O, S alebo NH. kruh A je prípadne 
substituovaný orto-nakondenzovaný aromatický 
alebo heteroaromatický päť- alebo šesťčlenný 

kruh a symboly R1 a R2 znamenajú vždy skupinu 
-{CH~)11L, kde n má hodnotu O - 6 a L môže 
predstavovať rad substituentov vrátane arylových, 
heteroarylových a heterocyklických skupín. Tieto 
zlúčeniny sa môžu použiť na ošetrenie a/alebo 
prevenciu neurologických porúch spojenÝch 
s excitačnými aminokyselinami. Ďalej sa ~pi;uje 
spôsob výroby týchto zlúčenín a farmaceutické 
prostriedky, ktoré ich obsahujú. 

o 
I (I) 

6 (51) C 07D 491/16, 491122, C 12P 17/18, 
A OIN 43/90, A 61K 31/40 II (C 07D 491116, 
311 :00, 209:00) 

(21) 539-96 
(71) MERCK & CO .. INC., Rahway, NJ, US: 
(72) Dombrowski Anne W„ East Brunswick. NJ, US; 

Endris Richard G., Martinsville, NJ, US: Helms 
Gregory L„ Fanwood, N.I, US; Hensens Otto D„ 
Red Bank, NJ, lJS; Ondeyka John G„ Fanwood, 
NJ. US; Ostlind Dan A., Watchung, NJ, US: Po
lishook Jon D„ Scotch Plains, NJ, lJS; Zink De
borah L.. Manalapan, NJ, US: 

(54) Polycyklické zlúčeniny, spôsob ich výroby, 
farmaceutický prostriedok a biologicky čistá 

kultúra 
(22) 27 I0.94 
cm 01.11.93 
(31) 146 638 
(33) us 
(86) PCT/US94/l 2302. 27.10.94 
(57) Polycyklické zlúčeniny vzorcov (I až Ill), ktoré 

sú získané z kvasenia, vyvolaného mikroorga
nizmom kmeňa Nodulisporium sp. Zlúčeniny sú 
vysoko účinnými antiparazitickými, insekticíd
nymi a proti vonkajším parazitom pôsobiacimi 
činidlami. 

(!) 

(II) 

o 

o 
ľ 

OH 

OH 

6 (Sl) C 07D 495/04, 498/04, 513/04, A 61K31/55 // 
(C 07D 495/04, 333:00, 243:00) (C 070 498/04, 
267:00, 209:00) (C 07D 498/04, 333:00, 267:00) 
(C 07D 513/04, 333:00, 281 :00) 

(21) 1141-96 
(71) Warner-Lambert Company. Morris Plaíns, NJ. 

lJS; 
(72) 

(54) 

(22) 
(32) 
(31) 
(33) 
(86) 
(57) 

Boschelli Diane Harris, Plymouth, Ml, US; Con
nor David Thomas. Ann Arbor, Ml, US; Kramcr 
James Bernard, Sylvania, OH, US; Unangst Paul 
Charles, Ann Arbor. ML lJS; -
Benzotiofén, benzofurán a indoltiazepinóny, 
oxazepinóny a diazepinóny ako inhibítory 
bunkovej adhézie a ako inhibítory HIV 
30.01.95 
07.03.94, 12.12.94 
08/207 330, 08/351 611 
US,US 
PCT/US95/01275. 30.01. 95 
Benzotiofén. bcnzoťurán a indoltiazcpinóny, oxa
zepinóny a diazcpinóny, so vzorcom (1) a spôsob 
ich prípravy. Sú opísané ako činidlá, ktoré inhi
bujú adhéznu schopnosť leukocytov k vaskulár
nemu endotelu a činidlá, ktoré sú účinné pri te
rapii liečenia zápalových chorôb. Tieto zlúčeniny 
tiež inhibujú aktiváciu vírusu ľudskej imunodcfi
ciencie (HIV). 

(1) 
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6 (51) 

(21) 
(71) 

(72) 

(54) 
(22) 
(32) 
(3 l) 

(33) 
(86) 
(57) 

C 07D 52l/OO // (C 07F 9/6558, A 61K 311495, 
31/66 
826-96 
SCHERING CORPORA TION. Kenilworth. N.l, 
US; 
Saksena Anil K„ lJpper Montclair, NJ. US; Giri
javallabhan Viyyoor M., Parsíppany, NJ, US: Lo
vey Raymond G„ West Caldwell, NJ, US: Pike 
Russell E., Stanhopc, NJ, US: Wang Haiyan, 
Dayton, NJ. US; Liu Yi-Tsung, Morris Township, 
N.L LJS; Ganguly Ashit K., Upper Montclair, NJ, 
US: Bcnnet Frank, Piscataway. NJ, US; 
Fungicídne tetrahydrofurány 
20.12.94 
21.12.93 
08/171 083 
us 
PCT/US94/l 4236. 20.12.94 
Tctrahvdroťuránv všeobecného vzorca (1). v kto
rom obidve X ;.namcnajú nezávisle F alebo CL 
alebo jedno X znamená nezávisle F a druhé X 
mame.ná nezávisle CL R 1 znamená priamy alebo 
rozvetvený (C3 až Cs) alkyl, substituovaný jednou 
alebo dvoma hydroxylovými skupinami, ich étery 
alebo estery. ich farmaceuticky použiteľné soli 
a farmaceutické prípravky s ich obsahom použi
teľné na liečenie a/alebo prevenciu fungicídnych 
chorôb. 

(I) 

6 (51) C 07H 17/08, A 61K 31/70, A OlN 43/90 
(21) 453-96 
(71) PFIZER INC„ New York. NY, US; 
(72) Crawford Thomas C., Ledyard, CT. US; Demers 

Neil, New London. CT, US; Gibson Stephen P„ 
Sandwich. Kent, GB; Murtiashaw Charles W., 
North Stonington, CT. US; Sklavounos Constan
tine, Waterford, CT, US; 

(54) Spôsob výroby doramektínu a antiparazitické 
medziprodukty 

(22) 19.09 94 
(32) 05.10.93 
(3 l) 08113 1 812 
(33) us 
(86) PCT/IB94/00283. 19 09.94 
(57} Opisuje sa spôsob výroby doramektínu vzorca (l). 

polosyntetiekou cestou z vedľajšieho produktu 
získaného fermentačným postupom, pri ktorom sa 
tiež získava doramektín. Medziprodukty na výro
bu doramektínu sa používajú ako antiparazitkké 
činidlá. V priebehu pyrrolyzného stupňa sa re
akčná zmes kontinuálne prebubláva inertným 
plynom. čo sa prejavuje podstatn)·m zlepšením 
celkového výťažku tejto konverzie. 

( ll 

6 (51) C 07.J 1100, A 61K 31/565 
(21) 135-96 
(71) SCI !ERING AKTIENGESELLSC'l IAFT. Berlin, 

DE: 
(72) 

(54) 

(22) 
(32) 
(31) 
(33) 
(86) 
(57) 

Bull James Ronald, C'ape Town, SA; Frilzcmeicr 
Karl-Heinrich. Berlin, DE: Hegele-Hartung 
Christa, Berlin, DE; 
15,15-Dialkyl-substituované deriváty estradio
lu, spôsob prípravy týchto zlúčenín, medzi
produkty tohto postupu a farmaceutický pros
triedok 
o 108.94 
02 08.93 
p 4326240.6 
DE 
PCT/EP94/02540, OJ .08.94 
Opisujú sa 15.15-dialkyl-substituované deriváty 
estradiolu všeobecného vzorca (!), v ktorom R1 

a R" nezávisle od seba predstavujú každý atóm 
vodíka, alkanoylovú skupinu s priamym reťaz

com obsahujúcu 1 až 1 O atómov uhlíka, alkanoy
JO\ú skupinu s rozvetveným reťazcom obsahujú
cu 3 až l O atómov uhlíka. alkanoylovú skupinu 
obsahujúcu 3 až IO atómov uhlíka. cykloalitatic
ký zvyšok obsahujúci 3 až 6 atómov uhlíka 
v kruhu. alebo benzoylov(1 skupinu a R3 a R4

, na
vzájom od seba nezávislé. každý predstavuje al
kylovú skupinu s priamym reťazcom obsahujúcu 
l až J O atómov uhlíka alebo alkylovú skupinu 
s rozvetveným reťazcom obsahujúcu 3 až IO 
atómov uhlíka, postup prípravy týchto zlúčenín 
a medziprodukty tohto postupu. Tieto zlúčeniny 
majú po perorálnom podaní vysokú estrogénnu 
účinnosť a sú vhodné na prípravu farmaceutic
kých prostriedkov. 

R'-O (1) 
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6 (51) C 088 15/00, 11/12, 37/00, A 61L 15/00 
(21) 499-96 
(71) KIMBERL Y-CLARK CORPORA TION, Neenah, 

WI, US: 
(72) Qin Jian, Appleton, WI, US; Gross James Ri

chard, Appleton, WI, US; Mui William Johannes, 
Neenah, WI, US; Ning Xin, Appleton, WI, US; 
Schroeder Wen Zyo, Appleton, WI, US; Sun 
Tong, Neenah, WI, US; 

(54) Modifikované polysacharidy so zlepšenými ab-
sorpčnými vlastnosťami a spôsob ich prípravy 

(22) 27.10.94 
(32) 29.10.93 
(31) 08/145 453 
(33) us 
(86) PCT/US94/12375, 27.10.94 
(57) Spôsob prípravy vo vode napučiavateľného mo

difikovaného polysacharidu, ktorý je všeobecne 
nerozpustný vo vode, ktorý má zlepšené absorpč
né vlastnosti. Spôsob spočíva v príprave zmesi 
modifikovaného polysacharidu. vody a prípadne 
zosieťujúceho prostriedku, získania modifikova
ného polysacharidu zo zmesi a v tepelnom spra
covaní získaného modifikovaného polysacharidu. 

6 (51) C 08F 4/642, 10/00 
(21) 494-96 
(71) MONTELL TECHNOLOGY COMPANY BV, 

Hoofddorp, NL: 
(72) DalľOcco Tiziano, Ferrara, IT; Galimberti Mau

rizio, Miláno, IT; Resconi Luigi, Ferrara, IT; Al
bizzati Enrico, Arona, IT; Pennini Gianni, Porot
to, IT; 

(54) Katalyzátor na polymerizáciu olefinov a po-
lymerizácia olefinov 

(22) 18.07.95 
(32) 20.07.94 
(31) MI94AOOl516 
(33) IT 
(86) PCT/EP95/02813, 18.07.95 
(57) Katalyzátor polymerizácie olefínov, ktorý zahŕňa 

reakčný produkt: (A) môstikovej a/alebo substi
tuovanej cyklopcntadienylovej zlúčeniny titánu 
zirkónia alebo hafnia; (B) organokovovej zlúče
niny hliníka so vzorcom (II) Al(CH2-

-CR4R5R6)wR7yH,, kde v skupinách (CH2-

-CR4R5R6). ktoré sú rovnaké alebo rôzne, je 
substituentom R4 alkylová, alkenylová alebo ru),. 
lalkylová skupina, ktorá má 1 až IO uhlíkových 
atómov, R5 je alkylová. alkenylová, arylová, aryl
alkylová alebo alkylarylová skupina, ktorá má 3 
až 50 uhlíkových atómov, ktorá je iná ako alkylo
vá alebo alkenylová skupina s priamym reťaz
com, a voliteľne R4 a R5 spolu spojené môžu 
tvoriť kruh, ktorý má 4 až 6 uhlíkových atómov, 
R6 je vodík alebo alkylová, alkenylová, arylová 
alebo arylalkylová skupina, ktorá má J až 1 O uhlí
kových atómov. substituenty R 7• rovnaké alebo 
rôzne, sú alkylové, alkenylové. arylové, arylalky
lové alebo alkylarylové radikály, ktoré obsahujú 
1 až 1 O uhlíkových atómov, a voliteľne môžu ob
sahovať atómy Si alebo Ge, w je 1, 2 alebo 3, z je 
O alebo 1, y = 3-w-z; a (C) vody. Mólový pomer 
medzi organokovovou zlúčeninou hlinika a vo
dou je medzi 1 : 1 a 100 : 1. Tieto katalyzátory 
vykazujú zvýšenú aktivitu vzhľadom na známe 

katalyzátory, kde je použitá iná zlúčenina hliníka 
ako zlúčenina s uvedeným vzorcom. 

6 (51) C 08F 8128 
(21) 316-96 
(71) MONSANTO COMPANY. Saint Louis, MO. 

US; 
(72) Hopfe Harold Herbert, Longmeadow, MA US; 

Karagiannis Aristotelis, Northampton, MA, US; 
(54) Polyvinylbutyralová fólia s drsným povrchom 

a spôsob jej výroby 
(22) 17.09.73 
(86) PCT/US93/08859, 17.09.73 
(57) Polyvinylbutyralová fólia obsahujúca častice zo

sieťovaného polyvinylbutyralu. ktoré sú neoddeli
teľne a nepravidelne dispergované v matrici a 
mikroskopicky vystupujú z jej povrchu tvoriac 
tak jej zdrsnený povrch. Ďalej je opísaný spôsob 
prípravy fólie z plastickej látky obsahujúcej po
lyvinylbutyral s pridaním podielu tuhých pruž
ných častíc sieťovaného polyvinylbutyralu k re
ceptúre pretláčaním cez otvor lisu. 

6 (51) C 08F 10/00, C 08K 5/56, 5/378 
(21) 421-96 
(71) UNION CARBIDE CHEMICALS & PLASTJCS 

TECHNOLOGY CORPORATlON, Danbury, 
CT, US: 

(72) Reichle Walter Thomas, Warren, NJ, US; Karol 
Frederick John, Belle Mead, NJ. US; Whiteker 
Gregory Todd, Charleston, WV, US; 

(54) Katalytický systém na prípravu polyolefínov, 
katalytický prekurzor, spôsob prípravy polyo
lefínov a polyolefínová kompozícia 

(22) 29.03.96 
(32) 29.03.95 
(31) 08/412 964 
(33) us 
(57) Katalytický prekurzor vhodný na kombinovanie s 

kokatalyzátorom na prípravu polyolefinov vše
obecného vzorca (1) alebo (II), kde M je pre
chodný kov, vo výhodnom vyhotovení zirkónium 
Zr alebo hafnium Hf, L je substituovaný alebo 
nesubstituovaný p-väzbový ligand koordinovaný 
na M, výhodne cyklopentadienylového typu. Q 
môžu byť rovnaké alebo rozdielne zvyšky. ktoré 
majú nezávisle význam vybraný zo súboru zahŕ
ňajúceho -0-, -NR-, -CRr a -S-; Y je buď uhlík 
C alebo síra S; Z je zvolený zo súboru zahŕňajú
ceho -OR, -NR2-, CR3, -SR, -SiR3 -PR2 a -H; njc 



:U VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 3 - 1997 - SK (zverejnené prihlášky vynálezov) 

6 (51) 
(21) 
(71) 

(72) 

(54) 
(22) 
(32) 
{31) 
(3:l) 
(86) 
(57) 

1 alebo 2; W je jednoväzbová aniónová skupina 
v prípade. že n je 2, alebo je W dvojväzbová 
aniónová skupina v prípade, že n .ie I; R môžu 
byť rovnaké alebo rozdielne zvyšky, ktoré nezá
visle znamenajú skupinu obsahujúcu uhlík, kre
mík, dusík, kyslík a/alebo fosfor. pričom na sub
stituent L môže byť pripojená jedna alebo viacero 
skupín R. vo výhodnom vyhotovení R znamená 
uhľovodíkovú skupinu obsahujúcu 1 až 20 ató
mov uhlíka, najvýhodnejšie alkylovú skupinu. 
cykloalkylovú skupinu alebo arylovú skupinu. 
pričom jedna alebo viacero týchto skupín môže 
byť pripojených k L substituentu; B je mostíková 
skupina zvolená z súboru zahŕňajúceho alkyléno
vé skupiny a arylénové skupiny obsahujúce 1 až 
IO atómov uhlíka, germánium, silikón a alkylfos
finy am je 1 až 7, vo výhodnom vyhotovení 2 až 
6, najvýhodnejšie 2 alebo 3. 

C 08F 10/02, 4/643, 2/34 
320-96 

(1) 

(!!) 

THE DOW CHEMICAL COMPANY, Midland, 
ML US; 
Swindoll Robert D„ Riehwood, TX, US; Story 
Bruce A., Lake Jackson, TX. US; Kolthammer 
Brian W. S„ Lake Jackson, TX, US; Peil Kevin 
P„ Auburn, MI, US; Wilson David R„ Midland, 
ML US: 
Polymerizácia olefinov v plynnej fáze 
16.09.94 
17.09.93 
08/122 852 
us 
PCT/US94/10621, 16.09.94 
Spôsob výroby etylénových polymérov so zlep
šenou spracovateľnosťou vo fluidnom lôžku 
v plynnej fáze. Na vyrobenie in-situ miešaných 
polymérov možno použiť viacero reaktorov 
usporiadaných sériovo alebo paralelne. Každý re
aktor samostatne môže mať CG katalyzátor (ste
reošpeeifický katalyzátor s koordinovanou stereo
špecifitou) alebo konvenčný Ziegler-Nattov kata
lyzátor, podľa potreby na získanie in-situ mieša
ného polyméru so želanými vlastnosťami, pokiaľ 
je aspoň v jednom reaktore CG katalyzátor. Môžu 
byť vyrobené olefinové polyméry s nízkou citli
vosťou na bod topenia, dokonca aj v podmien
kach vysokého šmykového namáhania. 

6 (51) C 08F 110/00, 2/34 
(21) 230-96 
(71) BP Chemicals Limited. London, GB; 
(72) Chinh Jean-Claude, Martigues, FR; 
(54) Spôsob a zariadenie na kontinuálnu polymeri-

záciu olefinu v plynnej fáze 
(22) 22.02.96 
(32) 24.02.95 
(31) 95 02446 
(33) FR 
(57) Spôsob a zariadenie na kontinuálnu polymerizá· 

ciu ole1inov v plynnej fáze vo valcovom reaktore 
so skvapalňujúcou vrstvou. odkiaľ je polymér od
sávaný do uzavretého zásobníka odsávacím po
trubím, ktoré je vedené stále smerom nadol. takže 
prakticky nedochádza k upchatiu tohto potrubia 
Výťažok polymerizácie pri použití tohto spôsobu 
a zariadenia je vyšší ako pri doteraz známych vý
robných postupoch. 

6 (51) 
(21) 
(71) 
(72) 
(54) 

(22) 
(32) 
(31) 
(33) 
(57) 

6 (51) 
(21) 
(71) 

(72) 

(54) 

C 08F 110/00, 10/00, 2/34 
231-96 
BP Chernicals Limited, London. GB; 
Chinh Jean-Claude. Mattigues, FR; 
Spôsob kontinuálnej polymerizácie olefinu 
v plynnej fáze 
22.02.96 
24.02.95 
9502447 
FR 
Spôsob kontinuálnej polymerizácie olefinu(ov) 
v reaktore obsahujúcom skvapalňujúcu a/alebo 
mechanicky miešanú vrstvu vrátane pevného po
lyméru, katalyzátora a reakčnej plynnej zmesí. 
obsahujúcej olefin(y). ktorý má byť polymerizo
vaný. prechádzajúcej reaktorom pri vyššom tlaku 
ako je tlak atmosférický, zahŕňajúci fázu odsáva
nia polyméru z reaktora, pri ktorej je časť skva
palňovanej a/alebo mechanicky miešanej vrstvy 
prenášaná do uzavretého zásobníka spojením re
aktora s týmto zásobníkom. potom je táto časť 
uzavretá v zásobníku na 5 až 120 sekúnd tak, že 
podstatné množstvo olefínu (ov) prítomného 
v tejto prenášanej časti polymerizuje skôr, ako je 
takto oddelený polymér v uvedenej časti odsat)· 
z uzavretého zásobníka. 

C 08F 210/02 
420-96 
UNION CARBIDE CHEMICALS & PLASTICS 
TECHNOLOGY CORPORATION. Danlrnry. 
CT, US; 
Foster George Norris. Ing„ Bloomsbury, NJ. l;S; 
Chen Tong, Ing„ Neshanic Station, NJ, US; Vo-

Robert Harold. Ringoes. NJ, US; Wasserman 
Scott [fanley. Ing„ Bridgcwater, N.J. US; Lcc 
Day-Chyuan, Doylestown, PA, US; Reichle 
Walter Thomas, Warren, N.J, US; Karol Fredcrick 
.John, Belle Mead. NJ, US; Whitekcr GregOl)' 
Todd. Charleston, WV, US; 
Etylénové polyméry s lepšou čírost'ou, zvýše
nou húževnatosťou, nízkym podielom extra
hovatel'ného podielu a s lepšou spracovateľ
nosťou 
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(22) 29.03.96 
(32) 29.03.95, 19.03.96 
(31) 08/412 964, 08/61 l 278 
(33) US, US 
(57) Etylénové polyméry, ktoré majú (a) index poly

disperzity v rozmedzí od asi 2 do asi 4; (b) index 
toku taveniny Ml a index relaxačného spektra 
RSI majú hodnotu zodpoved~júcu vzťahu (RSI) 
(Ml0

•
6

) pohybujúcu sa v rozmedzí od asi 2,5 do 
asi 65; (c) index distribúcie dÍžok kryštalizova
teľných reťazcov Lw/L0 v rozmedzí od asi 1 do 
asi 9; a (d) hustota p a percentuálna hodnota zá
kalu pri výrobe fólie z tohto etylénového polymé
ru má hodnotu nižšiu ako 370 p - 330. Polyméry 
majú výhodnú kombináciu lepš~j čírosti a húžev
natosti spoločne s nízkym extrahovateľným po
dielom a lepšou spracovateľnosťou. 

6 (51) C 08F 210/16, 4/642 
(21) 348-96 
(71) MONTELL TECHNOLOGY COMPANY BV, 

Hooťddorp, NL; 
(72) Dali 'Occo Tiziano, Ferrara, IT; Resconi Luigi, 

Ferrara, IT; Balbontin Giulio, Ferrara, IT; Albiz
zati Enrico, Arona, IT; 

(54) Etylénový kopolymér a spôsob jeho výroby 
(22) 19.06.95 
(32) 20.06.94 
(31) Ml94AOOl279 
(33) ľľ 

(86) PCT/EP95/02372, 19.06.95 
(57) Etylénový kopolymér pripravený z komonomérov 

vybratých z (a) a-olefínov, (b) cykloolefínov, 
a (c) polyénov, s obsahom etylénových jednotiek 
medzi 80 a 99 % mólových, obsahom jednotiek 
odvodených z a-olefinových, cykloolefínových 
a/alebo polyénových komonomérov medzi 
1 a 20 % mólových, pričom (a) V TREF analýze 
(Tem-perature Rising Elution Fractionation) sa 
eluuje najmen~j 90 % hmotnostných kopolyméru 
v teplotnom intervale menej ako 50°C, a (b) 
Mw/M0 > 3, kde Mw je hmotnostná stredná mole
kulová hmotnosť a M0 je číselná stredná moleku
lová hmotnosť, obe sa určujú pomocou GPC. 

6 (51) C 08F 216/12, 216/02, 222/10, 218/04 
(21) 432-96 
(71) SKW Trostberg Aktiengesellschaft, Trostberg, 

DE: 
(72) Albrecht Gerhard, Dr., Trostberg, DE; Weich

mann Josef, Dr., Pleiskirchen, DE; Penkner Jo
hann, Tacherting, DE; Kern Alfred, Dr., Kirch
weidach, DE; 

(54) Kopolymér na báze oxyalkylénglykol-alkenyl
éterov a nenasýtených derivátov dikarboxylo
vej kyseliny, spôsob jeho výroby a jeho použi
tie 

(22) o l.04.96 
(32) 07.04.95 
(31) 195 13 126.6 
(33) DE 
(57) Kopolymér na báze oxyalkylénglykol-alkyléterov 

a nenasýtených derivátov dikarboxylových kyse
lín, ako aj spôsob ich prípravy z nenasýtenej di
karboxylovej kyseliny, oxyalkylénglykolalkenylé
teru a vinylovej polyalkylénglykolovej, polysilo-

xánovej alebo esterovej zlúčeniny, ako ~j ich po
užitie ako prísady k hydraulickým spojivám. nqj
mä k cementu. Uvedené kopolyméry m~jú výz
namný a dlhotrv~júci skvapalňujúci účinok bez 
toho, aby spôsobovali zavedenie vysokého po
dielu vzduchu do zodpovedajúcej sp()jivovej 
zmesi a bez toho, aby museli zhoršovať pevnosť 
a stálosť vytvrdnutých stavebných prvkov. 

6 (51) C 08F 295/00, 10/00 
(21) 493-96 
(71) MONTELL TECHNOLOGY COMPANY 13V, 

Hoofddorp, NL; 
(72) Govoni Gabriele, Renazzo, !T; Sacchettí Mario. 

Ferrara, IT; Pasquali Stefano. Fossanova San 
Marco, IT; 

(54) Spôsob polymerizácie jedného alebo viacerých 
olefínov 

(22) 18.07.95 
(32) 20.07.94 
(3 1) MI94AOO 1515 
(33) IT 
(86) PCT/EP95/02808, 18.07.95 
(57) Viacstupňový spôsob polymerizácie olefínov 

CH2=CHR. kde R je vodíkový alebo alkylový. 
cykloalkylový alebo arylový radikál s l až 1 O 
uhlíkovými atómami, ktorý zahŕňa dva stupne 
polymerizácie. V prvom stupni v prítomnosti ti
tánového alebo vanádového katalyzátora, pričom 
sa pracuje v jednom alebo viacerých reaktoroch, 
sa získa olefínový polymér, ktorý má zvláštne 
hodnoty poréznosti; v druhom stupni polymeri
zácie sa v prítomnosti tohto porézneho polyméru 
a metalocénovej zlúčeniny a/alebo ich reakčného 
produktu polymerizuje jeden alebo viaceré olefi
ny, ktoré sú rovnaké alebo rôzne od tých, ktoré sa 
polymerizovali v prvom stupni, v jednom alebo 
vo viacerých reaktoroch. 

6 (51) C 08G 59/18, C 08L 63/00 
(21) 124-96 
(71) CIBA-GEIGY AG. Basic, CH: 
(72) White Peter Drummond Boys, Ross-on-Wye, He-

reford, GB; 
(54) Epoxidové kompozície 
(22) 27.07.94 
(32) 28.07.93 
(31) 9315563.8 
(33) GB 
(86) PCT/GB94/01614, 27.07.94 
(57) Opisuje sa epoxidová kompozícia. ktorou je ne

taviteľný, gélový. teplom vytvrdzovateľný. epo
xidový funkčný reakčný produkt, vytvorený 
zmiešaním: (A) jedn~j alebo niekoľkých epoxi
dových živíc alebo zlúčenín obsahujúcich epoxi
dové skupiny, (B) vytvrdzovacieho systému. kto
rý reaguje s (A) za vzniku gélovej pevnej látky, 
ktorý však nespôsobuje úplné vytvrdenie (A) 
v reakčných podmienkach vybraných pre reakciu 
(A) a (B) pre získanie gélovej pevnej látky, a (C) 
prípadného ďalšieho vytvrdzovaeieho systému 
pre (A) a reakčný produkt (A) a (B), ktorý je od
lišný od (B), a ktorý zostáva pri uvedených re
akčných podmienkach z veľk~j časti nczreagova
ný s (A) a (B). 
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6 (51) C 08G 64/02, 64/34, 64/18, A 61K 38/20, 
9/16, 9/20 

(21) 254-96 
(71) SANDOZ A.G .. BaseL CH; 
(72) Acemoglu Mura!, Dr., Basle, CH; Bantle Sicg

fricd, Dr., Baslc. CH; Bodmcr David, Dr., Kling
nau, CH; Cammisuli Salvatorc. Dr., Reinach, CH; 
Hiestand Peter, Allschwil, CH; Nimmerfall Fritz, 
Dr.. Bottmingcn, CH; Stol! Georg, Dr„ Frciburg, 
DE; 

(54) Polymérne matrice a ich použitie vo farmace-
utických prostriedkoch 

(22) 26.08.94 
(32) 27.08.93.0l.10.93, 17.12.93.11.04.94 
(31) 9317822.6, 9320240.6, 9325900.0, 9407156.0 
(33) GB. GB, GB. GB 
(86) PCT/EP94/02833, 26 08.94 
(57) Opisujú sa farmaceutické prostriedky obsahujúce 

polymérne matrice. predovšetkým obsahujúce 
lL-6 ako účinnú látku. Taktiež sú uvedené špeci
fické nové poly( etylénkarbonát)ové polyméry, 
ktoré sa vo všeobecnosti dajú použiť ako matri
cové materiály v prostriedkoch s plynulým uvoľ
ňovaním účinnej látky obsahujúce farmakologic
ky účinné zlúčeniny. a spôsoby použitia IL-6 na 
licčcni<:: stavov mediovaných IL- l a/alebo 
TNF-n. napríklad niektorých autoimunitných 
a zápalových stavov. ako aj septického šoku. 

6 (51) C 08G 73/02 
(21) 16-96 
(71) DSM N.V„ Heerlen, NL; 
(72) De Brabander-Van dcn Bcrg Elien Marlecn Mo

nique. Gelcen, NL; Castelijns Anna Maria Cor
nclia Francísca, Beek, NL; De Man Hendríkus 
Cornelis Johanncs. Geleen. NL; Rcintjcs Rafael 
Wilhclmus Elisabeth Ghislain, Nuth, NL; 

(54) Spôsob prípravy dendritickej makromolekuly 
(22) 04.07.94 
(32) 08.07.93 
(31) 09300702 
(33) BE 
(86) PCT/NL94/00152, 04.07.94 
(57) Spôsob prípravy dendritickcj makromolekuly, pri 

ktorom sa podiel molekuly tvoriacej jadro, obsa
hujúce aspoň jednu funkčnú skupinu, rozpustí 
v rozpúšťadle, nasleduje striedavé vykonávanie 
adičnej a hydrogenačnej reakcie. Pri adičn"j re
akcií vinylkyanidové jednotky prechádzajú do 
roztoku. ktorý reaguje s funkčnými skupinami za 
vzniku dendtritickej makromolekuly s koncovými 
kyanidovými skupinami, ktoré sa počas hydroge
načncj reakcie redukujú v roztoku pôsobením 
vodíka a vhodného katalyzátora za vzniku funkč
ný•ch amínových skupín. Použitým rozpúšťadlom. 
v ktorom sa vykonáva hydrogcnačná reakcia. je 
alkohol obsahujúci podiel amoniaku a molámy 
pomer medzi množstvom amoniaku a počtom ky
anidových skupín je vyšší ako 0,8. Do rozsahu 
p<.itrí aj izolovanie produktu s koncovými kyani
dovými skupinami a čistenie získanej dendrítíckcj 
makromolekuly. 

6 (51) C 08K 3/32. C 08L 67/06 
(21) 68-96 
(71) Cyrkicwicz Marceli, Lódž, PL; Herling Erwín, 

New York, NY, US; Kleszczewski Jacek, Lódž. 
PL 

(72) Cyrkiewicz Marceli. Lódž, PL; Herling Erwin, 
New York, NY, US; Klcszczewski Jacek, Lódž. 
PL; 

(54) Spôsob výroby chemicky a mechanicky vysoko 
odolných polymérnych materiálov a polymér
ne materiály s vysokou chemickou a mecha
nickou odolnosťou 

(22) 15.03.95 
(32) 19.04.94 
(31) P303058 
(33) PL 
(86) PCT/PL95/00005. l 5.03.95 
(57) Spôsob výroby materiálov s vysokou chemickou 

a mechanickou odolnosťou. pri ktorom sa na kaž
dých 100 objemových dielov vinylcsterovcj živi
ce, spracovanej s 0,85 až 1,4 7 objemovými dielmi 
urýchľovača vo forme naftenálu kobaltu. pridáva 
najmenej v dvoch dávkach 50 až 900 objemovvch 
dielov a'norganíckého plniva. vytvoreného pr'.cd
chádzajúcim pražením fosfosadry pri teplote mi
nimálne 4 70 K a jej rozdrobením na veľkosť čas
tíc najmenej 30 µm, alebo zmesi fosfosadry so 
sklotvornými oxidmi, alebo fosfosadry s magneti
tom. alebo fosfosadry s mikroguľôčkami. Po pri
daní anorganického plniva sa počas stáleho mie
šania pridá. ak treba. až do 60 objemových dielov 
styrénu a/alebo do 0,2 dielov dimetylanilínu. 
Zmes sa polymerizujc v prítomnosti takých iniciá
torov ako sú organické peroxidy. Materiály s vy
sokou chemickou a mechanickou odolnosťou sú 
tvorené polymcrizovanou zmesou syntetických 
živíc a z anorganických plnív a majú zložcníe 7,5 
až 88.1 % (hmotnostných) vinylcsterovcj živice. 
styrénu a/alebo ncnas)·tencj polyesterovej živice s 
nízkou molekulovou hmotnosťou v množstve do 
34, 1 % (hmotnostných) a 14.3 až 86,6 % 
(hmotnostn}'ch) fosfosadry, alebo 0,4 až 46.6 'Y,, 
(hmotnostných) fosľosadry a 6,4 a/. 44.8 % 
(hmotnostných) sklo tvoriacich oxidov, alebo 
z 4,6 až 535 o;., (hmotnostných) mikroguľôčok. 
alebo 5,:i až 42.1 % (hmotnostných) magnetitu. 
Spôsob výroby týchto materiálov umo/.ňujc vyu
žiť priemyselné odpady z výroby kyseliny fosfo
rečnej, pričom samotn)• materiál v JCho všetkých 
variantoch sa vyznačuje veľmi dobrou odolnos
ťou k agresívnemu prostrediu aj pri zvýšených 
teplotách, je vhodný na mechanické opracovanie. 
ako aj na kombináciu s ďalšími malcri{ilmi Na 
spájanie s d'alšírni matcri{ilmi sa použije neúplne 
polymerizovamí zmes tohto materiálu. 

6 (51) C 08K 5/3435, 13/02 
(21) 88-96 
(71) CIBA-GEIGY AG. Basic, Cll; 
(72) Gugumus Franc,:ois, Dr„ AllschwiL CH: 
(54) Synergické zmesi stabilizátorov, kompozície, 

ktoré ich obsahujú a ich použitie na stabilizá
ciu organických materiálov 
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(22) 22.0 l.96 
(32) 23.01.95 
(31) 95810042.2 
(33) DE 
(57) Opisujú sa synergické zmesi stabilizátorov, ktoré 

obsahujú a) napríklad zložku b), pričom zložkou 
a) je aspoň jedna zlúčenina všeobecného vz~rca 
(1), v ktorom R1 je vodík alebo metyl, R- je 
priama väzba alebo (C 1-C 10)-alkylén a n1 je číslo 
od 2 do 50. a zložkou b) je aspoň jedna zlúčenina 
všeobecných vzorcov (Ila a llb), kde n2 a n1* 
znamenajú číslo od 2 do 50. Ďalej sa opisuje spô
sob stabilizácie organického materiálu pri použití 
tejto zmesi stabilizátorov a kompozícia, ktorá ob
sah~je materiál chránený touto zmesou stabilizá
torov proti tepelnému, oxidačnému alebo svetel
nému rozkladu. 

H 

6 (51) C 08K 5/3435 
(21) 461-96 

1 
1 

1 

1 
_\ "-:" 

(71) CIBA-GEIGY AG, Basle, CH; 
(72) Gugumus Frani;ois Dr., Allschwil, CH: 
(54) Stabilizátorová zmes 
(22) 09.04.96 
(32) 11.04.95 
(31) 1069/95 
(33) CII 

(!) 

(!la) 

( llb) 

(57) Synergická ·stabilizátorová zmes obsahujúca zlú
čeninu vzorca (A) alebo zlúčeninu vzorca (B) a 
ďalšie zložky opísané v patentových nárokoch. 

6 (51) C 08L 1/08, 3/04, 101/14 
(21) 35-96 
(71) NOV AMONT S.p.A., Miláno, IT: 
(72) Bastioli Catia, Novara, IT; Bellotti Vittorio, 

Fontaneto o· Agogna, IT; Lombi Roberto, Nova
ra, IT; Perego Gabriele. Ivrea, !T; 

(54) Biologicky rozložiteľná termoplastická zmes 
(22) 09.01.96 
(32) 10.01.95 
(31) MI 95A 000023 
(33) !T 
(57) Biologicky rozložiteľná tcrmoplastická zmes. kto

rá obsahuje škrobovú zložku, celulózový ester 
alebo éter, zvláčňovadlo pre škrobovú fázu a de
riváty celulózy, a kompatíbilizačný reagent vybra
tý z polymérov kompatibilných s celulózovou 
a/alebo škrobovou zložkou, očkovaných s aliľa

tiekými alebo polyhydroxylovanými reťazcami; 

kopolymérov získaných z hydroxykyselín a/alebo 
diamínov s 2 až 24 uhlíkovými atómami a alifa
tických alebo aromatických diizokyanátov: kopo
lymérov získaných z alifatických polyesterov. 
polymočovín a polyalkyléng!ykolov a alifatických 
alebo aromatických diizokyanátov: kopolymérov 
získaných z polymérov kompatibilných s celuló
zovými estermi alebo étermi a/alebo škrobovou 
zložkou očkovaním škrobu rozpustnými polyol
mi; polymérov schopných komplexovať škrob; 
po!yolov kompatibilných so škrobom. 

6 (51) C 08L 33/00 
(21) 144-96 
(71) Chemie Línz Gmbll Linz~ AT: 
(72) Saija Leo Mario, Dr.. Brughcria. IT: Urninski 

Maciej, Dr.-Ing., Warszawa. PL; Pich Stefan. Dr„ 
Leonding. AT; 

(54) Redispergovateľné, práškotvorné jadroobalo
vé polyméry, ich výroba a použitie 
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(22) 01.02.96 
(32) 06.02.95 
(31) A 202/95 
(33) AT 
(57) Redispergovateľné, práškotvorné jadroobalové 

polyméry, skladajúce sa a) z jedného jadrového 
polymerizátu, tvoreného z 80 až 100 % hmotnost
ných monomérov zo skupiny akrylátov v danom 
prípade v kombinácii s monomérmi zo skupiny 
styrolov, a z O až 20 % hmotnostných etylenicky 
nenasýtených zlúčenín kyseliny sulfónovej a b) 
z jedného obalového polymerizátu, tvoreného zo 
60 až 95 % hmotnostných monomérov zo skupi
ny akrylátov. v danom prípade v kombinácii 
s monomérmi zo skupiny styrolov. a z 5 až 40 % 
hmotnostných etylenicky nenasýtených väzieb 
kyseliny sulfónovej, pričom obsah zlúčenín kyse
liny sulfónovi_:i v obale prevyšuje obsah zlúčenín 
kyseliny sulfónovej v jadre, ich výroba a použitie 
ako prísady pre hydraulické spojivá. 

6 (Sl) C 12H 1/00 
(21) 1186-9S 
(71) LABATT BREWING COMPANY LIMITED. 

London, Ontario. CA; 
(72) Murray Carneron R .. London, Ontario, CA; Van 

Der Meer Willíam John, London, Ontario, CA: 
(S4) Spôsob prípravy kvaseného kvapalného nápo-

ja 
(22) 18.03.94 
(32) 23.03.93 
(31) 08/035 805 
(33) us 
(86) PCT/CA94/00171, 18.03.94 
(57) Je opísaný spôsob prípravy kvaseného kvapalné

ho nápoja, prí ktorom sa materiál zvolený zo 
skupiny obsahujúcej iba slad. zmes žita a sladu. 
zmes kukurice, žita a sladu, zmes žita, pšenice 
a sladu. kukurice a ryže rmutuje s vodou. výsled
ná zmes sa zahreje a potom sa z n"j oddelí mladi
na. Mladina sa varí, ochladí a skvasí. Vzniknutý 
nápoj sa podrobí záverečn"j fáze, ktorá zahŕňa 
dozrievanie nápoja až do vzniku konečného nápo
ja. Zlepšenie spočíva vo vystavení nápoja fáze 
chladenia rýchlym ochladením nápoja na teplotu 
v blízkosti jeho bodu tuhnutia za vzniku iba 
veľmi malého množstva kryštálikov ľadu. Nasle
duje krátke miešanie ochladcného nápoja so sus
penziou nápoja obsahujúcou kryštáliky ľadu bez 
toho, aby so vo výslednej zmesí zvýšilo ich 
množstvo. Nakoniec sa takto upravený nápoj zo 
zmesí vyextrahujc. 

6 (Sl) C l 2N 1 S/24, C 07K 14/S4, A 61K38/20, 
C 12N S/10 

(21) 83-96 
{71) SCHERING CORPORATION, Kenilworth, NJ. 

US: 
(72) Chou Chuan-Chu, Westfield, NJ, US; Cai Xiao

-Yan. Union, NJ. US; 
(S4) Antagonisty a agonisty ľudského interleukínu-

-10 
(22) 22.07.94 
(32) 2607.93 
(3 1 ) 08/098 943 
(33) LIS 

(86) PCT/US94/08052, 22.07.94 
(57) Antagonísty ľudského IL-1 O zahŕňajú dospelý 

l'udský IL-1 O modifikovaný náhradou lyzínového 
zvyšku v polohe 157 zvyškom kyslej aminokyse
liny (napr. kyseliny glutámovej) alebo deléciou 
jedného alebo viacerých aminokyselinových 
zvyškov v oblasti obsahujúeej asi 12 karboxy
terminálnych zvyškov. Karboxyterminálne modi
fikácie pre antagonisty l'udského IL-1 O boli vy
tvárané PCR s použitím oligonukleotidových 
primérov komplementárnych k sekvencii cDNA 
ľudského IL-1 O s navrhnutými mutáciami vopred 
zavedenými do primérov 3 ·-konca a v} sledné 
fragmenty bolí použité na náhradu príslušnej ob
lasti IL-10 DNA divého typu vo vektore 
pSV.Spmt. Na vytvorenie N-koncových varian
tov, agonistov ľudského JL-l O, holi potrebné 
modifikované DNA fragmenty syntetízované po
mocou l'CR s použitím primérov bez DNA tem
plátu. Spôsob výroby antagonistu ľudského l L- l O 
ďalej zahŕi1a kultiváciu hostiteľských buniek 
transfekovaných vhodným rckombinantným vek
torom, obsahujúcim kódujúcu nukleovú kyselinu. 
Takto pripravený antagonista interleukínu IL-1 O 
sa používa na výrobu liečiv proti chorobám spô
sobeným defektnou odpoveďou CD4+ T pomoc
ných (Th) buniek, ako je napr.: leishmanióza. 

6 (Sl) c 21D 1168 
(21) 1088-96 
(71) MESSER GRIESHEIM GMBH, Frankfurt, DE: 
(72) Zylla Peter, Krefeld, DE; 
(S4) Spôsob zabránenia lepkom pri žíhaní studené-

ho pásu 
(22) 22.08.96 
(32) 26.08 95 
(31) 19531447.6 
(33) DE 
(57) Pri spôsobe sa počas výdrže pri žíhaní za prítom

nosti ochranného plynu pokryje studený pás oxi
dáciou pri teplote 600°C tenkou krycou vrstvou, 
pričom sa primiešaním 0,3 g 0,6 g oxidu uhličité
ho na m2 povrchu žíhaného výrobku k ochranné
mu plynu a porušením termodynamickej rovno
váhy homogénnej reakcie voda - plyn nastaví 
oxidačný pomer parciálneho tlaku oxídu uhličité
ho k parciálnemu tlaku oxidu uhoľnatého na hod
notu väčšiu ako jedna. Počas ochladzovania sa pri 
teplote pod 600°C krycia vrstva redukciou od
stráni. K ochrannému plynu, pozostávajúcemu 
z podielu vodíka väčšieho ako 5 % a zvyšku tvo
reného dusíkom, sa prednostne ako oxidačné 

médium pridá oxid uhličitý. Riadenie postupu sa 
vykonáva definovaným parciálnym tlakom kyslí
ka. Redukcia sa vykonáva vodíkom. 

6 (Sl) C 23G S/024 
(21) S72-9S 
(71) Vojček Loránt, Ing., Banská Bystrica, SK: 
(72) Vojček Loránt, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(S4) Spôsob čistenia a odmasťovania tuhých po

vrchov 
(22) 05.05.95 
(57) Spôsob čistenia a odmasťovania tuhých po

vrchov, pri ktorom sa na čistenie použije azeo-
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tropická zmes pár nasýtených alifatíck)'ch uhľo
vodíkov C7 - C20 s vodou, vytvorená zohriatím 
zmesi. Vyhrievanie sa uskutočňuje ohrievacími 
telesami zapustenými vo vodnej fáze. Chladenie 
pár azeotropickej zmesi sa uskutočňuje pomocou 
chladiacich výmenníkov umiestnených v konden
začnej zóne zariadenia a následným sušením čis
tého predmetu v prúde vzduchu. Regenerácia po
užitých alifatických uhľovodíkov zo znečistených 
prípravkov sa uskutočňuje azeotropickou desti
láciou pri teplote 80 - l 20°C a atmosterickom 
tlaku. Azeotrop tvorí po kondenzácii dve fázy 
uhľovodík - voda, v pomere 1 : 05 až 1 : 2, prí
čom sa získa opätovne čistý a použiteľný regene
rát. 

Trieda D 

6 (51) D OIH 7/02, 13/00 
(21) 671-96 
(71) Commonwealth Seientific and Industria! Rese

arch Organisation, Campbell, AU; 
(72) Prins Martin Willem, Barwon Heads,Victoria, 

AU: Lamb Peter Ronald. Belmont,Victoria, AU; 
Naylor Geoffrey Robe1t Stewart, Ocean Gro
ve, Victoria, AU: Tao Xiaoming, Hung Horn, 
Kowloon, HK: 

(54) Spôsob a zariadenie na pradenie priadze 
(22) 22.11.94 
(32) 23. 11.93. 30.08.94, 24. l 0.94 
(31) PM 2604, PM 7771, PM 8987 
(33) AU, All AU 
(86) PCT/AU94/00719, 22.11.94 
(57) Priadza sa vytvára rozdeľovaním pohybujúceho 

sa súboru (8) vlákien do viacerých podsúborov 
vlákien, pričom tieto podsúbory prechádzajú od
lišnými dráhami a potom sa opätovne kombinujú. 
Dráhy sú dostatočne blízko seba, aby sa vlákna 
plynule presúvali z jedného alebo viacerých pod
súborov a posunovali sa na alebo do ďalšieho 
alebo ďalších podsúborov. Spôsob vytvárania 
priadze obsahuje spletanie viacerých podsúborov 
vlákien dohromady v bode zbiehania, aby súbor 
vytvoril priadzu (9), pričom sa ďalej cyklicky 
mení relatívne šírenie zákrut v podsúboroch a/ale
bo do podsúborov nad bodom zbiehania. 

6 (51) D 048 15/50, B 65H 51/02 
(21) 567-96 
(71) Memminger-IRO GmbH, Domstetten, DE; 
(72) Wôrner Christoph, Baiersbronn. DE; Leopold 

Gunter, Freudenstadt, DE; Kaufmann Richard, 
Freudenstadt, DE; 

(54) Zariadenie na prívod nití, najmä elastoméro-
vých nití 

(22) 03.05.96 
(32) 06.05.95 
(31) 19516719.8 
(33) DE 
(57) Zariadenie na prívod nití, najmä elastomérových 

nití, pri pletacích strojoch obsahuje dvojdielnu 
skriňu (3 ), v ktorej sú otočne uložené hnacie 
a úložné valce (13, 13'. 14. 14'). usporiadané 
rovnobežne vo vzájomnom odstupe. Skriňa (3) 
ohraničuje vnútorný priestor (23 ). v ktorom sú 
umiestnené prevodové prostriedky (25) na pohon 
aspoň jedného z úložných valcov (13, 13'. 14, 
14'). Prevodové prostriedky (25) prenášajú silu 
z hnacieho kolesa upevneného na hriadeli vy
čnievajúcom zo skrine (3) na aspoň jeden úložný 
valec (13. 13', 14, 14'). Úložné valce (13, 13'. 
14, 14') sú uložené prostredníctvom guľkov)ch 
ložísk (41, 42, 43. 44) vo vybraniach (36a až 361) 
vyhotovených v skrini (3). Tieto vybrania (36a až 
36f) sú vytvorené v dieloch (1 O, 11) skrine (3 ). 
ktoré sú vyrobené vstrekovým liatím ako jeden 
kus. Deliaca škára (8), pri ktort'.i diely ( 1 O, 1 l) 
navzájom susedia, prebieha všetkými vybraniami 
(36), preto guľkové ložiská (41, 42, 43, 44) sú 
medzi dielmi ( 1 O. l 1) upevnené. Upevnením 
dielov ( l O, 11) k sebe sú súčasne guľkové ložiská 
(41, 42, 43. 44) fixované. 

36e 

6 (51) D 06M 13/41, 13/355, D OIF 2/00 
(21) 1171-96 
(71) Courtaulds Fibres (Holdings) Limited, London. 

GB: 
(72) Potter Chrístopher David, Little Eaton, Derby. 

9B; Dobson Peter, I3orrowash, Derby, GB; 
(54) Uprava vlákien 
(22) 12.04.95 
(32) 15.04.94 
(31) 9407496.0 
(33) GB 
(86) PCT/0895/00838, 12.04.95 
(57) Sklon k vlákneniu (fibrilácii) lyocelových vlákien 

sa zníži reakciou v nesušenom stave pri zvýšenej 
teplote s roztokom chemického činidla, ktoré ne
sie viac akrylamidových skupín, keď je priemerný 

'/, 

/ 
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počet akrylamidových skupín v molekule che
mického činidla v roztoku najmenej 2.1. Množs
tvo chemického činidla, ktoré reaguje s vláknom, 
môže byť v rozsahu 0,25 až 1 % hmotn., vztiah
nuté na hmotnosť vzduchom sušeného vlákna. 
Farbiaca afinita lyocelových vlákien sa zvýši re
akciou v nikdy nesušenom stave s roztokom 
chemického činidla, ktoré nesie viac akrylamido
vých skupín za podmienok, keď sa 1 až 3 % 
hmotn. chemického činidla, vztiahnuté na hmot
nosť vzduchom sušeného vlákna, fixuje na vlák
no. 

--·-·-----------------

Trieda E 

6 (51) E 018 27/12, 29/04 
(21) 173-96 
(71) Franz Plasser Bahnbaumaschinen-Industriegesell-

schaft m.b.H., Wien. AT: 
(72) Theurer Josef. Ing„ Wien, AT: 
(54) Spôsob podbíjania a stabilizácie koľaje 
(22) 08.02.96 
(32) 09.02.95 
(31) A 244195 
('.!3) AT 
(57) Pri tomto spôsobe sa paralelne ku kontinuálne sa 

opakujúcemu. z podbíjacieho procesu a pohybu 
dopredu zloženého podbíjacieho postupu koľaj 

v ďalšom, kontinuálne sa opakujúcom a zo stabi
lizačného procesu a odľahčovacieho procesu 
skladajúcom sa stabilizačnom postupe postupne 
spúšťa do konečnej požadovanej polohy. Pritom 
sa pri stabilizačnom procese automaticky zvyšuje 
zaťaženie na spúšťaciu hodnotu a pri nasledujú
com odľahčovacom procese na odľahčovaciu 

hodnotu. 

6 (51) E 018 27/16 
(21) 892-87 
(71) ľranz Plasser Bahnbaumaschinen-lndustriegesell

schaft m.bJL, Viedeň, AT 
(72) Theurer Josef, Ing., Viedeň, AT: 
(54) Nivelačný podbíjací a prípadne vyrovnávací 

stroj 
(22) 11.02.87 
(32) 12.02.86 
0 l) A 158/86 
(33) AT 
(57) Podbíjačka ( 1) koľaje má podbíjací agregát ( 12), 

ktorý je spojený s rámom (3) stroja, je usporiada
n)· medzi podvozkami (2) a je vybavený podbíja
cími nástrojmi, pričom ako vozidlo s vlastným 
trakčným pohonom vytvorený stroj má na rá~e 
(3) stroja k podbíjaciemu agregátu ( 12) v pracov
nom smere predradcn)· zásobník ( 14) štrku s regu
lovateľnými výpustnými otvormi ( 15) na privá
dzanie štrku do priestorov medzi podvalmi (5). 
Na univerzálne nasadenie ako nivelačný a podbí
jaci stroj je podbíjačka ( 1) koľaje vybavená 
podbijacimi nástrojmi. ktoré sú zasúvateľné do 
štrku. navzájom prisúvateľné a vibrujú, a zaria
dením (57) na úpravu smeru a výšky koľaje. 

Podbíjačka ( 1) koľaje je vhodná na začlenenie 
v súprave na prestavbu koľaje alebo za čističkou 
štrkového lôžka, prípadne v spojení so súpravou 
na nakladanie štrku alebo iba na nasadenie ako 

samostatná podbíjačka ( 1) koľaje. K zásobníku 
(l 4) štrku pred predným koncom stroja je prira
dené na ráme (3) stroja usporiadané dopravné ús
trqjenstvo ( 18) na dopravu štrku. 

6 (51) E 048 11348 
(2 t) 1093-96 
(71) Hammermann Gcrd. Drcsden, 

ľrank. Drcsden. DE: 
(72) Hammermann Gerd. Dresdcn, 

ľrank, Dresden, DE; 
(54) Budova zostavená z modulov 
(22) 04.03 95 
(32) 30.03.94 
(31) p 44 11 004.9 
(33) DE 
(86) PCT/DE95/00322. 04.03.95 

DE: Stcinbaeh 

DE; Steinbach 

(57) Riešenie sa týka budovy zostavenej z moduloY, 
ktorá má kovovú nosnú konštrukciu (5. J 1. 16) 
a moduly (L 2, 3. 4) sú tak v pozdÍžnom. ako aj 
v priečnom smere zostaviteľné vedľa s.:ba, aj nad 
sebou. Budova má pri nízkych nákladoch umož
niť dosiahnutie individuálneho vzhľadu a varia
bilnosti vyhotovení. Pre konečnú montáž budovy 
sli voliteľne nasaditeľné štyri, svojím základný~ 
tvarom navzájom odlišné moduly ( 1, 2. 3. 4), do
končené so základnou omietkou. ktoré sú tvorené 
najmenej jedným modulom ( 1) prízemného po
dlažia. najmenej jedným modulom (2) m~jmcnej 
Jedného medziľahlého podlažia. najmenej jedn}m 
modulom (3) strešného podložia a najmenej jcd
n)•m modulom ( 4) vrcholu strechy, a ktoré sú 
v počte mcnitcľnom v závislosti od pôdorysu. 
tvaru a v:)'šky budovy umiestnené navzájom vedľa 
seba a nad sebou a spojené navzá,jom do prísluš
ných podlaží a strechy, pričom kovová nosná 
konštrukcia (5, 1 L 16) budovy nevyžaduje žiadne 
nosné steny. 
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6 (51) 
(21) 
(71) 
(72) 
(54) 
(22) 
(57) 

E 04B 2/82, 9/22 
985-95 
Pernis Ján, Ing„ Bratislava, SK; 
Pernis Ján, Ing., Bratislava, SK; 
Smerový nosnik 
07.08.95 
Smerový nosník tvoria dve základné časti ( 4, 11) 
na upevnenie ku skeletu ( 1) a vytvárajúce priestor 
na uloženie pridržiavaného dielca (13, 14). Jedna 
z týchto častí (4) je vybavená pridržiavačom (5), 
ktorého pridržiavacia plocha (8) je usporiadaná 
vo vytvorenom priestore, je prestaviteľná, odpru
žená a konvexná. Druhá časť ( 11) obsahuje úlož
nú plochu ( 12) umiestnenú vo vymedzenom 
priestore oproti pridržiavacej ploche (8) pridržia
vača (5). 

u 

1 
I 5 

8 

4 

12 

11 

z 

6 (51) E 04C 2/292, B 32B 3/30 
(21) 52-96 
(71) METECNO S.p.A., Tribiano, IT; 
(72) Tognelli Giorgio, Verderio Superiore, IT; 
(54) Sendvičový panel s hlbokými rebrami, spôsob 

jeho výroby a zariadenie na jeho výrobu 
(22) 08.05.95 
(32) 13.05.94 
(31) VE94A000022 
(33) ľľ 

(86) PCT/EP95/0l737, 08.05.95 
(57) Sendvičový panel ( 1) s hlbokými rebrami sa skla

dá aspoň z jedného tvarovaného kovového plášťa 
(3, 3 ·, 4) s tvarovanými rebrami (2) a vrstvy izo
lačného materiálu (5) obsahujúceho vlákna z mi
nerálnej troskov'<i vlny. Rebrá (2) sú naplnené 
aspoň jedným pruhom z minerálnych vlákien, 
ktorý má tvar zodpovedajúci obrysu tvarovania 
rebier. Podľa spôsobu výroby sendvičového pane
lu (1) sa do rebier (2), pred umiestnením vrstvy 
izolačného materiálu (5), uloží určitý počet pru
hov (8) z minerálnych vlákien, pričom prierez 
pruhov (8) má tvar zodpovedajúci tvaru priečne
ho prierezu rebier (2). Zariadenie na výrobu send
vičového panelu ( 1) obsahuje lôžkov)• dopravník 
( 15, 28). pričom lôžka majú tvar zodpoved~júci 
lichobežníkovitérnu tvaru pruhov určených na 
uloženie do rebier (2) kovového plášťa (3), 

a prostriedky ( 11, 30) na premiestňovanie pruhov 
(6) do rebier (2). 

6 (51) E 04D 11102, 7/00, 13/16 
(21) 2790-88 
(7 l) Jakubíček Karol, Ing.. Prievidza, SK; Dimun 

Milan, Ing„ CSc., Prievidza, SK; 
(72) Jakubíček KaroL Ing., Prievidza, SK; Dímun 

Milan, Ing., CSc„ Prievidza, SK; 
(54) Monolitická strešná krytina s výstužnou tex

tilnou vložkou 
(22) 25.04.88 
(57) Spolupôsobiace vrstvy sú vytvorené nanesením 

pcnetračnej vrstvy a najmenej jednej vrstvy laku 
alebo nástrekovej hmoty hrúbky nepresahujúcl'.i 
3 mm, na báze polyvinylarornatického homopo
lyméru, alkydovej živice a/alebo silikónovej zlú
čeniny, na vystuženú stuhnutú vrstvu vodnej dis
perzie polyvinylacetátu, vinylchloridu, vinylace
tátu alebo ich kopolymérov hrúbky 1 až 5 mm. 
Riešenie je možné využiť na výrobu krytiny na 
nových strechách, ale aj na sanáciu už zhotove
ných poškodených krytín. 

6 (51) E 04G 9/02 
(21) 641-96 
(71) PASCHAL-WERK G. MAJER GmbH, Steinach, 

DE; 
(72) Badstieber .lohann, Rutesheim, DE; 
(54) Debniaci panel s okrajovými vzperami z plo-

chého vytlačovaného profilu 
(22) 15.11.94 
(32) 20. l 1.93 
(31) p 43 39615.1 
(33) DE 
(86) PCT/EP94/03813, 15.11.94 
(57) Debniaci panel ( 1) má krajné priečky (3) z plo

chého v11lačeného profilu z hliníka. hliníkovej 
zliatiny alebo iného ľahkého kovu, a tým mA 
malú hmotnosť aj pri vysokej tuhosti. Miesta zá
beru .svoriek (7) na vz~jomné upevnenie takýchto 
pozdlžnych priečok (3) susedných dcbniacich pa
nelov ( 1) k sebe sa nachádzajú s odstupom voči 
tvarovej časti (2) debnenia na mieste, kde majú 
krajné priečky (3) plný prierez a dutiny (8) n·a
chádz~júce sa po obidvoch stranách tohto miesta 
záberu nie sú ohrozené deformáciou tlakovou si
lou upevňovacej svorky (7). Pritom je žliabok 
( 14) alebo drážka uvažovaná ako záber pre svor
ku, aby toto miesto záberu bolo tiež skutočne vy
užité. Tým môže byť použitá tá istá svorka (7), 
ktorá môže tiež slúžiť pre krajné priečky z plo
chého materiálu vybavené stredným vrúbkom. 
Môžu teda byť vz~jomne kombinované debniace 
panely s takýmito krajnými priečkami z rozdiel
nych materiálov. 
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6(51) E05827/00,27/10,19/06 
(21) 844-96 
(71) WINLOC AG, Zug, CH: 
(72) Widén I3o. Torshälla. SE: 
(54) Kombinácia cylindrickej zámky a kl'úča 
(22) 21.12.94 
(32) 30.12.93 
(31) 9304355-2 
(33) SE 
(86) PCT/SE94/01235, 21.12.94 
(57) Kombinácia cylindrickej zámky a kľúča, v ktorej 

zámka obsahuje bočný profilový hrebeň (60), 
umicslncn)· v štrbine (53) pre kľúč. ktorý má re
latívne plytké vybrania (61 ), v ktorých je výčne
lok (:'5) na bočnom stavidle (54) zvisle pohybli
v)'. a spojite prebiehajúcu hranovú časť (62). 
Kľúč má relatívne plytkú kódovanú drážku ( 17). 
ktorá spolupôsobí s výčnelkami (55) bočných 

stavidiel v zámke. a priamočiaru. hlbšiu profilovú 
drážku ( 16 ), do ktorej zapadá hranová časť (62) 
bočného profilového hrebeňa. Táto ucelená hra
nová časť zabezpečuje dobré vedenie kľúča, keď 
sa zasunie do zámky. 

6 (51) E 058 27/00, 27/IO, 19/04 
(21) 845-96 
(71) WINLOC AG, Zug, CH; 
(72) Widén Bo, Torshälla, SE; 
(54) Kombinácia cylindrickej zámky a kl'úča 
( 22) 21. l 2. 94 
(32) 30.12.93 
(31) 9304353-7 
(33) SE 
(86) PCT/SE94/01234, 21 12.94 
(57) Kombinácia cylindrickej zámky a kľúč~ v ktorej 

kľúč (20) má podkoscnú profilovú drážku (24) v 
jednom bočnom povrchu ( 22 ), a v štrbine ( n) 
pre kľúč má kľúčová vložka zámky zodpovedajú
ce profilové pero (15) s nadol vyčnievajúcou 

koncovou časťou ( l 5a), ktorá smeruje preč od 
rotačnt:i osi kľúčovej vložky a vypÍňa podkoscnú 
časť (29) profilovej drážky (24) kľúča pri zasu
nutí kľúča do zámky. 

6 (51) E 05F 15/12, E 068 3/90 
(21) 516-96 
(71) DORMA GmbH + Co. KG, Ennepetal, DE: 
(72) Andersen Henrik Wentzel, Vrerlrese. DK: 
(54) Pohonné zariadenie pre karuselové dvere 
(22) 04.08.95 
(32) 25.08.94 
(31) p 44 29 893.5 
(33) DE 
(86) PCT/DE95/01015, 04.08.95 
(57) Pohonné zariadenie pre karuselové dvere, ktorého 

pohonná jednotka \ 1 O) umožňuje rôzne druhy 
montáže, napríklad podpodlahovú montáž, mon
táž zvrchu krytu (7), pod krytom (7) a taktiež 
montáž pod podlahou (6). 
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E 068 11/04, E 05D 15/06 
1015-96 
Erdetschnig Alfred, Klagenfurt. AT; 
Erdetschnig Alfred, Klagenfurt, AT; 
Samonosné posuvné vráta 
17.01.95 
07.02.94 
A 230/94 
AT 
PCT/AT95/00007, 17.01.95 
Posuvné vráta. ktoré sú vedené na kladkách (7, 8) 
uložených na dvoch v podlahe ukotvených klad
kových stojanoch, obsahujú skríňovitý profil ( l ), 
ktorý má na svojej spodne] stene pozdÍ7nu štrbinu 
(5), cez ktorú do vnútra skriňovitého profilu (1) 
vyčnievajú kladkové stojany (3). Kladky (8), kto
ré sa odvaľujú na hornej vnútornej rovno vytvo
renej stene (IO) skriňoví tého profilu ( 1 ), sú val
covité kladky. Kladky (7) odvaľujúce sa na vnú
tornej strane spodnej steny skriňovitého profilu 
( 1) sú drážkové kladky, do ktorých zasahujú reb
rá. ktoré majú zodpovedl\iúeim spôsobom zrkad
lovo tvarované obrysové tvary a prebiehajú v po
zd Ížnom smere skriňovitého proti Iu ( 1) bezpros
tredne vedľa pozdÍžnej štrbiny. Tým je i bez boč
ných vodiacich kladiek dosiahnuté presné vede
nie posuvných vrát pri ich otváraní a zatváraní. 

1 
3 

8--J 

REZ A - A 

E 21C 41118, E 218 7/06 
2467-90 
Šarišský Dušan. Ing., CSc., Handlová, SK; 
Šarišský Dušan, Ing„ CSc„ Handlová, SK; 
Spôsob riadenia závalu v uhol'ných baniach 
21.05.90 
Po vyťažení uhoľného sloja (2). spôsobom steno
vého porubu, sa na konci vyťaženého priestoru 
(1), dlhého spravidla 15-35 m, navŕta pozdÍž rú
banej steny (8) do nadložia ( 4) sústava dier ( 5). 
dlhých nie menej ako 15 m a odklonených od 
kolmice 10-25° smerom opačným k postupu ste
nového porubu. Do dier (5), priemeru 50 až 70 
mm. sa umiestni trhavina (7), ktorá sa naraz pri
vedie k výbuchu. 

Trieda F 

6 (51) F 028 19/02, 75/02 
(21) 1575-95 
(71) COVENTRY UNIVERSITY, COVENTRY. GB: 

Merritt Dan, Coventry, GB; 
(72) Merritt Dan, Covent1y, GB; 
(54) Spal'ovací motor 
(22) 23.06.94 
(32) 26.06.93. 13.10.93, 24.02.94 
(31) 9313258.7, 9321126.6, 9403548.2 
(33) GB, GB, GB 
(86) PCT/GB94/01354, 23.06.94 
(57) Spaľovací motor obsahuje jednu alebo viac dvo

jíc vakov, kde prvý valec ( 12) dvojice valcov má 
väčší zdvihový objem ako druhý valec ( 14), pri
čom v oboch valcoch sa vratne pohybujú piesty 
(16) a (18). Piest (18) s ovládacím driekom (234) 
rozdeľuje valec (14) na prvý objem (15a). v kto
rom sa nachádza uvedený ovládací driek, a na 
druhý o~jem ( 15b) nachádzajúci sa medzi oboma 
uvedenými piestami. Valec ( 12) má vzduchové 
prívodné potrubie (25) a výfukové potrubie (27). 
Medzi oboma piestami (l 6, 18) je vytvorený 
spoločný spaľovací priestor (20). Premiestňova
cie prostriedky (39. 128) umožňujú prúdenie ply
nu medzi objemami ( 15a. 15b) na konci kom
presného zdvihu, zadržovacie prostriedky ( 128. 
C) zabraňujú premiestneniu zmesi paliva/vzduchu 
z prvého do druhého objemu až do skončenia 
kompresného zdvihu piesta ( 18). Injektor (34} 
vstrekuje palivo do prvého o~jemu počas nasá
vacieho zdvihu piesta ( 18). Poháňacie prostriedky 
piesta (18) obsahujú prostriedky na udržovanie 
piesta ( 18) v pokoji v jeho hornej úvrati minimál
ne aspoň počas časti expanzného zdvihu piesta 
( 16). 
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6(51) F02B57/04 
(21) 1180-96 
(71 l llARLSTONE S. A., Luxembourg:, LU: 
(72) Dale Thomas W, Albertson, NY. US; 
(54) Motor s radiálne pôsobiacimi guľovitými pies-

tami 
(22) 14.03.95 
(32) 1 :HJ3.94 
(31) 08/213 040 
(33) us 
(86) PCT/US95/03342, 14.03.95 
( )7) Rotačn) spaľovací motor ( l O) je vybavený sta

cionárnou skriľíou ( 12) obsahujúcou otočný rotor 
(28) s prstencovou stenou (30)_ v ktorej sú vytvo-
1\.:né najmenej dva rady radiálne prebiehajúcich 
prechodov kruhového prierezu, tvoriacich kom
presné a pracovné valce (34, 36, 38) motora, 
rozmiestnené ' odstupoch od seba okolo osi (X) 
otáčania. Kúdý z valcov (34, 36. 38) motora ob
sahuje vol"né, vratne pohyblivé a rotačné guľovité 
piesty (42. 44. 46). Vo vnútri skrine je umiestne
ný stacionárny výstredník. obklopujúci všetky ra
dy valcov (34, 36. 38) motora. Kaž.dý výstredník 
je tvoren) dvojicou hrán (A. B. C. D. E, F), ma
júcich kruhový priemer a ich osi sú zhodné s osou 
(X) otáčania rotačn)·ch valcov (34, 36, 38) moto
r<L KaMá dvojica výstredníkových hrán je 
' kontakte so všetkými guťovit)·mi piestami (42. 
44. 46) príslušného radu a vz~jomnf odstup me
dzi výstredníkovými hranami sa mení v priebehu 
.ícdnej otáčky o 360° tak. že guľovité piesty ( 42. 
44, 46) sa pohybujú rovnomernou r)·chlosťou vo 
vnútri každého valca (34, 36, 38) motora. 

6(51) F02G3/00 
(21) 446-96 
(71) le:\aco Devclopmcnt Corporation, Whítc Plains. 

NY, US: 
( 72) .lahnke Frederiek Charles. Rye. KY. US: Wallace 

l'aul Steven. Katy, TX. US: Thackcr Pradecp 
Stanlcy. Houston, TX. US: 

(54) Spôsob výroby vykurovacieho plynu čiastoč
nou oxidáciou uhľovodíkového paliva a výro
ba elektrickej energie spaľovaním tohto plynu 

c:m l 8.1 o.94 
L12) 20.10.93 

(31) 081139 367 
(33) us 
(86) PCT/US94/l l875. 18.10.94 
(57) Spôsob čiastočnej oxidácie uhľovodíkového pali

va s výrobou elektrickej energie pozostáva z v~·
roby vykurovacieho plynu s vysokým tlakom 
čiastočnou oxidáciou uhľovodíkového palha. 
schladenia tohto plynu preehodom vodným kúpe
ľom. čistenia tohto plynu, zníženia jeho tlaku. je
ho d'alšieho ochladenia v niekoľkých stupŕíoch. 

sýtenia tohto ochladcného plynu vodnou parou 
a spaľovania takto upraveného vykurovacieho 
plynu s prímesou dusíka nasýteného vodnou pa
rou v spaľovacej komore plynovej turbíny pohá
ll(\ÍÍlccj generátor elektrického prúdu za vzniku 
spalín s nízkym obsahom oxidov dusíka. Účin
nosť výroby elektrickej energie je zvyšovaná po
užitím prehriatej technologickej pary. získanej 
priamou alebo nepriamou výmenou tepla pri 
ochladzovaní Yykurovacieho plynu. ako časti pra
covnej látky v expanznej turbíne pohá1'íajúcl.'.j ge
nenítor elektrického prúdu. 

6 (51) F 24J 2/00, 2/40, E 048 1176 
(21) 464-96 
(71) NORSK lIYDRO A.S .. Oslo. NO: 
(72) Schulz llarald. Ellcnbeun:n. DE: 
(54) Vonkajšia stenová zostava pre budovy, predo

všetkým dielec v ne1Jriehľadncj časti steny bu
dovy 

(22) 12.10.94 
(:12) IJ. I0.93 
(31) p 43 34 851.3 
(33) DE 
(86) PCT/DE94/01201. 12.10.94 
(57) Vonkajšia stenová zostava má medzi vonkaj.šou 

priehľadnou stenovou vrstvou ( 10). prepúšťajú

cou slnečné žiarenie. a vnútornou stenovou vrst
vou (20) tepelnoizolačnú vrstvu (30). priľahlú 

k vonk(\jŠCJ stenovej vrstve a rovnako pri eh ľad nú 
a vnútornú tepelnoizolačnú vrstvu (22). patriacu 
k vnútornej stenovej vrstve (20). Medzi vonkaj
šou tepelnoizolačnou vrstvou (30) a vnútornou 
tepelnoizolačnou vrstvou (22) je umiestnená de
liaca vrstva (2 l '), neprepúšú~júca žiarenie, absor
bujúca časť al ľa slnečného žiarenia z vonkajšej 
tepelnoizolačnej vrstvy (30). Tepcln)• odpor Re, 
vytváran.l" vonkajšou stenovou časťou ( l 0) a von
kajšou tepelnoizolačnou vrstvou (20), a ich cel
kovú miera priepustnosti energie g, lfalej swpeíi 
absorpcie alľa na deliacej vrstve (21 ') a tepelný 
odpor R, tvorený vnútornou stenovou vrstvou 
(20) s jej tepelnoizolačnou vrstvou (22) sú navzcí
jom :tladené tak. že pn očakávanom rn1jväčšom 
možnom slnečnom žiarení a očakávanej rna:\1-
málnej letnej vonkajšej teplote Tamax nadobudne 
deliaca vrstva (21 ') najviac maximálnu teplotu 
Tma·" ktorá je materiálmi vo vnútri stenovej zos
tavy ešte znúšaná bez poškodenia a na vnútornom 
povrchu steny vznikne maximálna teplota T""""'' 
ktorú je osobami m1chúd;n1j úcimi sa vo vnútri bu
dov) pokladaná za ešte spÍiíajúcu podmicnk) po
liod 1 ia prostred ia. 
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F 24J 2/00, 2/40, E 04B 1/76 
465-96 
NORSK HYDRO A.S., Oslo, NO; 
Schulz Harald, Ettenbcuren, DE; 
Vonkajší stenový dielec pre budovy, predo
všetkým parapet alebo výplň v nepriehľadnej 
časti steny budovy 
12.10.94 
13.10.93 
P 43 34 851.3 DE 
PCT/DE94/01196, 12.10.94 
Vonkajší stenový dielec má medzi vonkajšou ste
novou vrstvou ( 10) prijímqjúcou slnečné žiarenie 
a vnútornou stenovou vrstvou (20) uloženú trans
parentnú vonkajšiu tepelnoizolačnú dielčiu vrstvu 
(30), pričom vnútorná stenová vrstva (20) obsa
huje najmenej jednu tepelnoizolačnú dielčiu vrst
vu (22) a transparentná vonkajšia tepelnoizolačná 
dielčia vrstva (30) je smerom k vnútornej steno
vej vrstve (20) ohraničená díelčou vrstvou (21 ') 
absorbujúcou žiarenie. Celková miera priepus
tnosti energie g zasklenia tvoriaceho vonkqjšiu 
stenovú vrstvu ( l 0) je v prispôsobení jej súčinite
ľom prestupu tepla k znížená natoľko. že pri naj
väčšom možnom očakávanom dopadqjúcom sl
nečnom žiarení na absorbujúcej vrstve (21 ') ne
môžu vznikať teploty, vedúce k porušeniu mate
riálu. 

11" 

6 (51) F 270 3/16, C 21C 5/46 
(21) 852-96 
(71) MEFOS.STIFTELSEN F()R METALLURG!SK 

FORSKNlNG, Lu!eä, SE; 
(72) Bergman Dan, Luleä, SE; lnomoto Takeo. Chiba. 

JP; 
(54) Prstencová dýza a spôsob fúkania touto dýzou 

na horúci kov 
(22) 28.12.94 
(32) 30.12.93 
(31) 9304369.3 
(33) SE 
(86) PCT/SE94/01260. 28.12. 94 
(57) Prstencová dýza pre dýchaciu rúrku na vyfuko

vanie kyslíka, napríklad dúchaciu rúrku na fúka
nie kyslíka na oceľ v konvertore, vytvára prsten
cové horúce miesto na tekutej ocelí v konvcktorc. 
Pri opúšťaní dýzy sa vytvárajú rušenia. ktoré V)

volávajú nasávanie okolitej atmosťc'ry smerom 
k stredu prstencového prúdu. Tým sa zabrai'\ujc 
podtlaku, ktorý by inak bránil kónickému rozbie
haniu vystupujúceho prúdu. V jednom uskutoč
není môže byť dýza prepínaná počas vyfukovania 
medzi vytváraním úzkeho prúdu a vytváraním 
rozbiehavého prúdu. 

6 (51) F 280 1103 
(21) 819-96 
(71) KERMI Gmbľl. Plattling. DE: 
(72) Blab Reinhard, Grafcnau, DE: 
(54) Zariadenie najmä na stredové pripojenie vy-

kurovacieho telesa 
(22) 29.12.94 
cm 3012.93 
(31) P4345037.7 
(33) DE 
(86) PCT/F::P94/04336. 29.12.94 
(57) Zariadenie na pripojenie vykurovacieho telesa 

( 1 O) s prítokovou prípojkou pre teplonosné mé
dium ( 12) a odtokovou prípojkou pre teplonosné 
médium ( 14) a aspoň jedným, v prítoku a/alebo 
odtoku usporiadaným puzdrom (20a, 20b), naprí
klad na prichytenie ventilu. pričom je podľa vyná
lezu, medzi prítokovou prípojkou ( 12, 14) a puz
drom (20a, 20b) usporiadan)• prvý úsek potrubia 
( 16, 18\ ktorý sa v podstate rozprestiera cez po
lovicu dlžky vykurovacieho telesa ( 100a. !OOb), 
na ktoré je zariadenie pripojiicľné. pričom puzdro 
(20a, 20b) má aspoň jeden otvor, ktorým je tep
lonosné médium regulované - napríklad ventilom. 
usporiadaným do vykurovacieho telesa. 
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6 (51) F 41H 5/04 
(21) 1025-96 
(7 l) KALINIČ PRAHA, spol. s r. o., Praha, CZ; 
(72) Kalinič Štefan, Dolný Kubín, SK; 
(54) Nepriestrelný konštrukčný prvok 
(22) 06.12.95 
(32) 06.12.94, 06.12.94. 21.04.95 
(31) PV 3058-94, PUV 3256-94, PUV 3845-95 
(33) CZ, CZ, CZ 
(86) PCT/CZ95/00029,06.12.95 
(.57) Nepriestrelný konštrukčný prvok, najmä pre sta

vebníctvo, pozostáva aspoň z prvej vrstvy ( 1) 
a ďalšej vrstvy (2) rôznych materiálov, z ktorých 
materiál prvej vrstvy ( 1) v smere nástrelu, na 
rozloženie tlaku spôsobeného dopad~júcou stre
lou na väčšiu plochu, je tvrdší ako 25 HRC 
a ďalšia vrstva (2) v smere nástrelu s tvrdosťou 
20 až 40 % tvrdosti prvej vrstvy ( 1 ) je tvorená 
najmen'-'j dvoma doskami (3) tenšími ako prvá 
vrstva ( 1 ). Dosky (3) sú vytvorené z ďalšieho 

materiálu pohlcujúceho alebo akumulujúceho 
energiu dopadajúcej strely. 

Trieda G 

6 (51) G 06F 17100, 19/00 
(21) 685-93 
(71) Citibank, N.A., New York, NY, US; 
(72) Rosen Sholom S., New York, NY, US; 
(54) Elektronické peňažné zariadenie 
(22) 12.11.92 
(32) 15.11.91 
(31) 794 112 
(33) us 
(86) PCT/US92/09732. 12.11.92 
(57) Elektronické peňažné zariadenie obsahujúce 

emisnú banku so zúčtovacím systémom v počíta
čovej sieti, elektronické reprezentácie meny, ve
dené v zúčtovacom systéme v počítačovej sieti 
ako pasíva emisnej banky, v ktorom všetky elek
tronické reprezentácie meny vytvorené modulom 
peňažného generátora (6) m~jú pôvodnú hodnotu 
meny a priehradkové (5) a operačné moduly (4) 

majú procesory, ktoré sú činné, keď tieto prie
hradkové (5) a operačné moduly (4) slúžia ako 
moduly platcu na uskutočňovanie jednej z elek
tronických reprezentácií meny do modulu príjem
cu, pričom vytvorí záznam o prevode obsahujúci 
prevedenú peňažnú hodnotu a pripojí ho k preve
denej elcktronick<či reprezentácii meny. Operačný 
modul (4) ako i priehradkový modul (5) majú 
adresár bankoviek (39), ktorý informuje o peňaž
nej hodnote všetkých v ňom uložených, elektro
nických reprezentáciách meny. 

6 (51) G IOL 3/00, H 04Q 1/46 
(21) 318-96 
(71) BRIT!Sl-1 TELECOMMUNICATIONS PUBLIC 

LIMITED COMPANY, London, GB: 
(72) Barrett Paul Alexander, Kesgrave, Ipswich. Su1~ 

folk, GB: 
(54) Detektor hlasu 
(22) 14.09.94 
(32) 14.09.93, 06.12.93, 21.06.94 
(31) 93307211.8, 9324967.0, 9412451.8 
(33) EP, GB. 013 
(86) PCT/GB94/01999, 14.09.94 
(57) Reč sa od šumu pozadia odlišuje spektrálnym po

rovnaním ( 114, 115) vstupného signálu s ulože
ným modelom šumu (113). Aktualizácia tohto 
v pamäti ( 113) uloženého modelu šumu je umož
nená riadením pomocným detektorom (200) 
v priebehu času, keď vstupný signál neobsahuje 
reč. Na zlepšenie funkcie pri signáloch obsahu- : 
júcich silné harmonické zložky (napr. signálnych 
tónov) je zo vstupného signálu (x(i)) a zvyškové
ho signálu (y(i)), získaného zo vstupného signálu 
1iltráciou filtrom ( 105). majúcim citlivosť kom
plementárnu na frekvenčné spektrum vstupného 
signálu, vypočítavaný LPC predurčený zisk. Ak 
tento predurčený zisk prekročí prahovú hodnotu, 
je potlačená aktualizácia pamäte. 
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6(51) G21Cl7/04 
(21) 1014-96 
(71) FRAMATOME COGEMA FUELS, Lynchburg, 

VA, US; 
(72) Minor David Michael. Lynchburg. V A, lJS; Ro

seveare Newman Ronald, Evington, V A, US; 
(54) Systém s prívodom vzduchu na detekciu po

škodených plášťov palivových prvkov v jad
rovej palivovej zostave 

l22) 01.08.96 
(32) 08.08.95 
(31) 512 589 
(33) us 
(57) Systém s prívodom vzduchu na detekciu poško

dených plášťov palivov)'ch prvkov v jadrovej pa
livovej zostave metódou on-line sipping obsahuje 
vedenie (28) na tekutinu, m<1:iúce dýzu (34) ulo
ženú na smerovanie prúdu kvapaliny z dýzy pod 
jadrovú palivovú zostavu (24). čerpadlo (26) na 
dodávanie kvapaliny do uvedeného vedenia (28) 
na tekutinu a dýzu v tomto vedení. a sací mecha
nizmus (30) v pracovnom spojení s vedením (28) 
na tekutinu, obsahujúci Venturiho trubicu pripo
jenú k vedeniu (32) pre okolitý vzduch, čím prúd 
kvapaliny sacím mechanizmom (30) vyvoláva 
vťahovanie okolitého vzduchu do vedenia (32) 
a jeho zmiešavanie s kvapalinou v tomto systéme. 

Trieda H 

6 (51) H OIL 31100, G OlT 1/24 
(21) 583-95 
(71) Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava, SK: 

University of Florence, Firenzc, IT: lnstitut !Hr 
Schicht - und loncntechnik. Forschungszentrum 
.líilich Gmb!l, Hilich, DE; 

(72) Dubecký František, lng„ CSc„ Bratislava, SK; 
Darmo Jur<1:i. Ing„ Bratislava, SK; Pelfer Pier 
Giovanni. Fircnze. IT; Kordoš Peter, Ing„ DrSc„ 
Bratislava, SK; Foster Arno. PhDr., JUlich, DE; 

(54) Detektor ionizujúceho žiarenia a spôsob jeho 
prípravy 

(22) 05.05.95 
(57) Detektor ionizujúceho žiarenia na báze polovod1-

čovcci zlúčeniny GaAs so sendvičovým usporia
daním elektród a spôsob jeho prípravy. Ga/\s 
podložka (5) má aspoň na jednej strane (3, 4) de
ponovanú monokryštalickú homoepitaxnú ncstc
chiomelrickú LTG vrstvu (6) GaAs, s aspoľ\ 0,3 
% prebytkom As, koncentráciou pascí väčšou ako 
10 17 cm-3

, s hrúbkou (d6) aspoň 20 nm a s odlep
tanou ncstechiometrickou L TG vrstvou ( 6), tvo
riacou okná (7). Na druhej strane ( 4, 3) podložk} 
(5) a na častiach s odleptanou nestechiometrickou 
L TG vrstvou (6) má nanesené metalizácie (8, 9) 
elektród ( 1. 2). Detektor sa pripraví lak .. že neste
chiometrická LTG vrstva sa deponuje metódou 
epitaxného rastu z molekulového zväzku (MBE} 
Ga a As pri teplote Ga/\s podložky v rozsahu 180 
až 350°C a následne sa vyžíha pri teplote nad 
450°C, resp. sa nestech iometrická vrstva deponu
je metódou MBE pri teplote GaAs podložky 320 
až 420°C. bez následného žíhania. 
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6 (51) H 02H 3/33, 1106 
(21) 956-96 
( 71) EH-SCHRACK Energietechnik GmbH, Wien, 

AT; 
(72) Bach! Hubert, Wíen, AT; 
(54) Rozdielový prúdový ochranný vypínač 
(22) 24.01.95 
(32) 24.01.94 
(31) A 126/94 
(33) AT 
(86) PCT/AT95/00012, 24.01.95 
(57) Rozdielový prúdový ochranný vypínač obsahuje 

rozdielový merací transformátor (3) prúdu, pripo
jený k vyhodnocovaciemu zariadeniu (5), ktorým 
je riadené elektromagnetické vypínacie zariadenie 
(K 1) na ovládanie zapínacích kontaktov ( 1, 2). 
Prepäťové ochranné zariadenie, tvorené napr. na
päťovo závislým odporom (V 1 ). je pripojené 
k vyhodnocovaciemu zariadeniu (5). Vyhodno
covacie zariadenie (5) a/alebo prepäťové ochran
né zariadenie sú pripojené prostredníctvom vodi
čov (7. 8), vedených cez rozdielový merací 
transformátor (3) prúdu. pri uzatvorených zapí
nacích kontaktoch ( 1, 2), na napätie vodiacimi 
prípojmi. Napá,jací prúd elektronického zariade
nia a/alebo prúd. tečúci prepäťovým ochranným 
.cariadením. tvoreným napr. napäťovo závislým 
odporom (V 1 ). je nižší ako vypínací prúd pri me
novitom napätí. 

6 (51) H 02J 13/00 
(21) 688-96 
( 71) REMOTE METER ING SYSTEMS LTD .. Odi

ham. Hants. GB: 
(72) Allison Robert .Joseph, Basingstoke. llants. GB; 

Moore Paul Martin, Mickleover, Derby, GB; 
Scholefield David Roger. Nr Winchester, Hants, 
GB: 

(54) Dial'kový merací signalízačný systém 
(22) 27.09.95 
(32) 30.09.94 
(31) 9419807.4 
(33) GB 
(86) PCT/GB95/02292, 27.09.95 
(57) Oiaľkový merací signalizačný systém, v ktorom 

riadiaca stanica (LC) komunikuje s meracími prí
strojmi (Ul až Ul 1) cez sieť (IO až 14). pričom 
správy k vzdialenejším meracím prístrojom sú 
prenášané medziľahlými meracími prístrojmi 
a cesta správy je stanovená prostredníctvom ria
diac~j stanice. Predkladaný systém navrhuje vý
stražnú signalizáciu, pričom meracie prístroje 
môžu komunikovať priamo s riadiacou stanicou. 
Každ)' merací prístroj môže generovať zodpove
dajúcu kombináciu výstražných frekvencií, vý-

L 

N 

hodne postupne a vo vnútri frekvenčného pásma 
použitého na normálne vysielanie správ, a lokálny 
regulátor monitoruje sieť pre tieto frekvencie. Pre 
kombinácie výstražných frekvencií môže byť po
užitý kód detegujúci a/alebo opravujúci chybu. 
Meracie prístroje sú postavené na základe mikro
procesora, pričom normálne signály správ a vý
stražné frekvencie sú zostavované zo sekvencie 
číslicových hodnôt prostredníctvom D/A pre
vodníka. 

6 (51) H 02M 3/335 
(21) 944-96 
(71) GEC ALSTHOM TRANSPORT SA, Paris, FR: 
(72) Debruync Mare, Bartrcs, FR; Líu Rong Fan. Pau. 

FR; 
(54) Zariadenie na znižovanie napätia a asyn

chrónny trakčný systém napájaný jednofázo
vým zdrojom zahrňujúci toto zariadenie 

(22) 18.07.96 
(32) 18.07.95 
(3 1) 95 08669 
(33) FR 
(57) Zariadenie na znižovanie napätia, zahŕňa aspoň 

jednu dvojicu jednofázových usmerňovačov ( 1. 2; 
1. 6) s nútenou komutáciou. pripojených na se
kundárne vinutie (3. 4; 3, 5) hlavného trakčného 
transformátora (T). Príkon odoberaný z nap~ja
cieho zdroja prúdu sa prevádza cez hlavný trakč
ný transformátor (T) a energia sa získava na dru
hom sekundárnom vinutí (5) pomocou jednofá
zového usmerňovača (6) s nútenou komutáciou, 
pracujúceho ako riadený' usmerňovač zvyšujúci 
napätie, pričom jednofázové usmerňovače ( 1, 2) 
s nútenou komutáciou pracujú ako synchrónne 
invertory napätia, a primárne vinutie (7) hlavného 
trakčného trnasformátora (T) je otvorený obvod. 
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FG4A Udelené patenty 

278392 
278393 
278394 

B 01 F 
II 05H 
EOIO 

6 (51) 8 OIF 7/08, 7/12, 15/06 
(11) 278392 
(40) 07.06.95 
(21) 2355-91 

278395 F 4 IA 
278396 E 040 

(73) Juhoslovenské celulózky a papierne, a. s .. Štúro
vo, SK: 

(72) Kundrák Karol. lng .• Štúrovo. SK: Škuta Gabriel, 
Štúrovo. SK: Kučera Jur~j. lng .. CSc., Štúrovo. 
SK: Kundrák Ladislav, Ing .. Štúrovo. SK; 

(54) Zariadenie na drvenie, rozrušenie a rozhnete
nie materiálu 

(22) 29.07.91 

6(51) E01827/16 
(11) 278394 
(40) 05.03.97 
(21) 892-87 
(73) Franz Plasscr Bahnbaumaschinen-

lndustriegesellschaft 111. b. II .. Viedeň. AT: 
(72) ·111eurer .losef Ing .• Viedeň. AT: 
(54) Nivelačný podbíjací a prípadne vyrovnávací 

stroj 
(22) 11.0287 
(31) A 358/86 
(32) 12.02.86 
(33) AT 

6(51) E04Dll/02,7/00,13/16 
(11) 278396 
( 40) 05.03. 97 
(21) 2790-88 
(73) Jakubíček Karol. Ing., Prievidza SK: Dimun 

Milan, Ing„ CSc„ Prievidza. SK: 
(72) .lakubíček Karol. Ing .. Prievidza. SK; Dimun 

Milan. Ing„ CSc., Prievidza. SK: 
(54) Monolitická strešná krytina s výstužnou textil

uou vložkou 
(22) 25.04.88 

6(51) E21C41/18,E2187/06 
(11) 278400 
(40) 05.03.97 
(21) 2467-90 
(73) Šarišský Dušan. Ing .. CSc., Handlová. SK: 
(72) Šarišský Dušan. Ing .• CSc .. Handlová, SK: 
(54) Spôsob riadenia závalu v uhol'ných baniach 
(22) 21.05.90 

278397 
278398 

F16K 
G06F 

6 (51) F 16C 33/76 
(11) 278399 
(40) 13.09.95 
(21) 519-94 

278399 
278400 

FI6C 
E21C 

(73) Lukáč Vladimír, Ing .. Púchov, SK: l lrehor .Joze( 
Beluša. SK: Roučka Oldŕich, Púchov. SK: 

(72) Lukáč Vladimír, Ing .. Púchov. SK: Hrehor JozcL 
Beluša, SK; Roučka Oldrich. Púchov, SK; 

(54) Spôsob výroby tesnenia pre valivé ložiská 
(22) 04.05.94 

6(51) Fl6K31/64, 17/38,49/00 
(11) 278397 
(40) 06.04.94 
(21) 3318-92 
(73) Haller Alťred, Bad Homburg, DE; Becvar Ivan. 

Bad Homburg, DE; Sudek Stanislav, Fricdrich
sdorť, DE; 

(72) Halier Alfred, Bad Homburg. DE; Becvar Ivan, 
Bad Homburg, DE; Sudek Stanislav, Friedrích
sdor[ DE; 

(54) Radiátorový ventil 
(22) 05.11.92 
(31) G 91 13 745.4 
(32) 05.11.91 
(33) DE 

6 (51) F 41A 3/36 
(11) 278395 
(40) 10.05.95 
(21) 1240-94 
(73) Baryshev Anatoly Filippovich, Moskva. RU; 
(72) Baryshev Anatoly Filippovich, Moskva. RU; 
(54) Uzamykací mechanizmus ručnej strelnej zbra

ne alebo delostreleckej zbrane 
(22) 25.03.92 
(86) RU 92/0006L 25.03.92 

6 (51) G 06F 15/00, G 05F 1/00 
(II) 278398 
(40) 11.05.94 
(21) 2885-92 
(73) Elcom, spol. s r. o„ Prešov, SK: 
(72) Wojtovič Jozet~ Ing„ Prešov, SK: Katuščák Sla

vomír, Ing„ Prešov. SK; Cupák Peter. Ing„ Pre
šov. SK; Kotuľa Vladimír. Ing„ Prešov. SK; Ka
raffa Miloslav. Prešov. SK: 

(54) Zapojenie aritmetícko-logickej jednotky 
(22) 21.09.92 
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6 (51) H 0511 1/34 
(II) 278393 
(40) 07.12.94 
(21) 718-94 
(73) Kvacrncr Engineering. a. s .. Lysnker. NO: 
(72) Lynu111 Steinar. Oslo. NO: l laugstcn [(jcll. Oslo. 

NO: l lox K.::til. ľrnnuhci111. NO: l lugdahl Jan. 
'ľrnndhcim. N( ): Myklchust Ní ls. Trondhcim. 
NO: 

(54) llorákové zariadl!'nie na chemické procl!'sy 
(22) 11.12.92 
(3J) 914907 
(32) 12.12.LJI 
(31) f\.O 
(86) l'CľiNO<J2100195 
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FD9A Zastavené prihlášky vynálezov 

4146-90 312-93 691-93 1173-93 

5802-90 324-93 959-93 1376-93 

6617-90 328-93 1032-93 1448-93 

3680-91 387-93 1035-93 964-94 

3797-91 389-93 1045-93 
1901-92 615-93 1066-93 

263-93 657-93 1119-93 

FC9A Zamietnuté prihlášky vynálezu 

5532-90 

PD9A Prevody patentov I autorských osvedčení 

Podľa § 15 zákona č. 527/1990 Zb. v znení neskorších zákonov boli do registra prihlášok vynálezov zapísané tieto pre
vody: 

P/AO PV 

238 941 1441-84 

239 844 5318-84 

240 385 6587-84 

245 546 1259-85 

247 298 3873-85 

254 211 484-86 

257 471 3308-86 

264 573 2193-87 

Pôvodný majiteľ 

Výskumný ústav liečiv. š. p., Horná 36. 
900 01 Modrn. SK; 

Výskumný ústav liečiv, š. p„ Horná 36, 
900O1 Modra, SK; 

Výskumný ústav liečiv. š. p„ Horná 36, 
900 01 Modra, SK; 

Výskumný ústav liečiv. š. p .. Horná 36, 
900O1 Modra, SK: 

Výskumn)' ústav liečiv. š. p., Horná 36. 
900O1 Modra, SK; 

Výskumný ústav liečiv, š. p., Horná 36, 
900 O l Modra. SK; 

Výskumný ústav liečiv, š. p„ Horná 36, 
900O1 Modra, SK; 

Výskumný ústav liečiv. š. p„ Horná 36, 
90001 Modra, SK; 

Nadobúdateľ 

VÚLM, a. s„ Horná 36. 900 01 Modra, 
SK; 

VÚLM, a. s„ Horná 36, 900 01 Modra, 
SK; 

VÚLM, a. s .. Horná 36, 900 O l Modra, 
SK; 

VÚLM, a. s„ Horná 36, 900O1 Modra, 
SK; 

VÚLM, a. s., Horná 36, 900 01 Modra, 
SK: 

VÚLM, a. s„ Horná 36. 900 O 1 Modra, 
SK; 

VÚLM, a. s„ Horná 36, 900O1 Modra 
SK; 

VÚLM, a. s„ Horná 36, 900 01 Modra, 
SK; 

Dátum 
účinnosti: 

13.01.97 

13.01.97 

13.Cl I. 97 

13.01.97 

13.01.97 

13.01.97 

13.01.97 

13.01.97 
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P/AO PV Pôvodný majiteľ l\adobúdatel' Dátum 
íičinnosti: 

26') 580 3073-88 V)skumný ústav liečiv. š. p. llomá 36. VľJLM. a. s„ Horná 36. 900 OJ Modra. IHll.97 
900 01 Modra. SK: SK: 

275 186 X.11-89 V)skumny ústav liečiv. s. p„ Horná 36. VÚLM. a. s„ Horná 36, 900O1 Modra. 13 01.97 
900O1 \fodr<L SK: SK: 

276 X ll\ 2498-90 V)skuinn) ústav liečiv, š. p„ Hornú 36. VLJLM. a. s„ 1 lornú 36. 900O1 Modra. 13.01.97 
900 01 Modra. SK: SK: 

277 165 429-'J 1 Výskumn) úsl;w liečiv. š. p„ Hornú 36. VľJLM. a. s„ Horná 36. 900O1 Modra. 13.01.97 
900 01 Modra. SK: SK: 

QA9A Ponuka licencie 

Podľa~ 19 z;ík. č. 52711990 Zb.\' znení neskorších zákonov bola do registra prihlášok vynálezov zapísanú túto ponuka 
liccnch.:: 

r rv 

17X 339 665-92 

278 392 1355-91 

N:ízov Poskytovateľ 

Zariadenie na brúsenie horizontálnych Kapala Zdcnek. Šurany, SK: 
plôch. najrnií na brúsenie kamcfm 

Zariadenie na drvenie. rm:rušenic a 
ro.thn.:tanie 1mncriálu 

Juhoslovenské celulózky a papierne. 
a. s., Továrenskú 1 943 03 Štúrovo. 
SK; 

Dátum 
účinnosti: 

16.12.96 

16.12.96 
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VESTNÍK lJRADl: PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 3 - 1997 - SK (úžitkové vzory) 

Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov 

Zapísané úžitkové vzory podľa zákona č. 47811992 

Zb. v znení zákona NR SR č. 90193 Z. z. 

- kód LI 

( 11) 
(21) 

(22) 

(3]) 

(32) 

(3 3) 

( 4 7) 

FG!K 
LD3K 
MC3K 
Ml!IK 

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov 

číslo zápisu úžitkového vzoru 6 (51) medzinárodné patentové triedenie 

číslo prihlášky úžitkového vzoru (54) názov 

dátum podania prihlášky úžitkového vzoru (57) anotáda 

číslo prioritnej prihlášky úžitkového vzoru (71) meno (názov) prihlasovateľa( ov} 

dátum prioritnej prihlášky úžitkového vzoru (72) meno pôvodcu( ov) 

krajina priority (73) meno (názov) majiteľa( ov) 

dátum zúpisu úžitkového vzoru (86) údaje PCT 

Kódy na označovanie záhlavia oznámení publikovaných vo Vestníku 
(Štandard WIPO ST 17) 

zápisy úžitkových vzorov do registra 
čiastočný výmaz úžitkového vzoru 
výmaz úžitkového vzoru 
zánik úžitkového vzoru vzdaním sa nárokov 

MKIK 

NDIK 
PDIK 

zánik úžitkového vzoru uplynutím doby 
platnosti 
predÍženic platnosti úžitkového vzoru 
prevod práv a ostatné zmeny majiteľov 
úžitkového vzoru 

Opravy. Zmeny. Rôzne. 

Opravy v udelených ochranných dokumentoch 

TAIK 
TíllK 
ľClK 

TDIK 
TElK 
TFIK 
TGIK 
TIIJ K 
TKJK 

meno pôvodcov 
oprava mien 
zmena mien 
oprava adries 
zmena adries 
oprava dát 
oprava chýb v triedení 
oprava alebo zmena všeobecne 
tlačové chyby v úradných vestníkoch 

53 
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FGIK Úžitkové vzory 

1391 C 08F 1400 C 09D 1409 C 08L 1418 F 15C 
1392 13 3213 1401 A6lH 1410 AOIG 1419 B60S 
1393 E020 1402 E 04H 1411 AOIK 1420 A21D 
1394 Fl70 1403 A63B 1412 E 0513 1421 A61K 
1395 B60R 1404 E04C 1413 B6lL 1422 A21B 
1396 8650 1405 A47C 1414 E 02F 1423 A61C 
1397 C 04B 1406 B65D 1415 B 23B 1424 A 23L 
1398 c 1 ID 1407 F250 1416 B 650 1425 A61F 
1399 EOlB 1408 B 66D 1417 FOIC 

6 (51) A 01G 9/04 (73) Tomko eubomír, Ing., Hanušovce nad Topľou. 
(11) 1410 SK; 
(21) 197-96 (54) Nábytkový spojovací prvok 
(22) 19.06.96 
(47) 09.12.96 
(73) Lebiš Petr, Boskovice, CZ; 6 (51) A 61C 7/36, 5/14 
(54) Zavlažovacia miska (11) 1423 

(21) 352-96 
(22) 1111.96 

6 (51) A01K97/12 (47) 18.12.96 
(11) 1411 (73) Lipták JozeC Dr., Bratislava. SK; 
(21) 224-96 (54) Prípravok na fixovanie úst v otvorenom stave 
(22) 11.07.96 
(47) 09.12.96 
(71) Tamáši Milan, Žilina, SK; 6 (51) A 61F5/30, A 61H 1100 
(54) Signalizátor záberu rybárskeho vlasca (11) 1425 

(21) 6-95 
(22) 05.0l.95 

6 (51) A 21B 3/15 (47) 18.12.96 
(11) 1422 (73) Rajniak Valér, Nové Zámky, SK; 
(21) 342-96 (54) Biovankúš 
(22) 06.11.96 
(47) 18.12.96 
(73) Turza Alexander. Ing., Šurany, SK; 6 (51) A 61H 3/02, A 43C 15/00 
(54) Prípravok na pečenie pokrmov (11) 1401 

(21) 17-96 
(22) 18.01.96 

6 (51) A 2 ID 13/00, 13/08 (47) 05.12.96 
( 11) 1420 (73) Baláž Tibor. Nitra, SK: 
(21) 308-96 (54) Protišmykový nadstavec bariel 
(22) 09.10.96 
(47) 18.12.96 
(73) Jšová Katarína, Moravský Svätý Ján, SK; 6 (51) A 61K 33/00, 33/06, 33/12, 33/08 
(54) Vegetariánske sladké pampúchy (11) 1421 

{21) 311-96 
(22) 11.10.96 

6 (51) A 23L 11305, 11302 (47) 18.12.96 
(11) 1424 (73) Nalta, a. s., Gbely, SK: 
(21) 358-96 (54) Dermatologický a balneologický výrobok 
(22) 18.11.96 
(31) PUV 4660-95 
(32) 16.11.96 6 (51) A 63B 71102 
(33) CZ (11) 1403 
(47) 18.12.96 (21) 93-96 
(73) NUTRENO, spol. s r. o., Olomouc, CZ: (22) 15.03.96 
(54) Multikomponentový výživový doplnok (47) 09.12.96 

(73) Kozie Miloš, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Zariadenie na zabezpečenie pohybu plošiny 

6 (51) A 47C 7/00 športových rozhodcov 
(II) 1405 
(21) 106-96 
(22) 26.03.96 
(47) 09.12 96 
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6 (51) 8 238 33/00 
(l l) 1415 
(21) 288-96 
(22) 20.09.96 
(3 1) PV 2099-96 
(32) 16.07.96 
(33) CZ 
(47) 13.12.96 
(73) Trčka Josef, Ing .. Plzeň, CZ; 
(54) Zariadenie na pohon dvojkolesia 

6 (51) 
(II) 
(21) 
(22) 
(47) 
(73) 

(54) 

6 (51) 
(II) 
(21) 
(22) 
(47) 
(73) 
(54) 

6 (51) 
(ll) 
(21) 
(22) 
(31) 
(32) 
(33) 
(47) 
(73) 
(54) 

6 (51) 
(II) 
(21) 
(22) 
(47) 
(73) 

(54) 

6 (51) 
(II) 
(21) 
(22) 
(31) 
(32) 
(33) 
(47) 
(73) 

8 328 21100 
1392 
285-96 
17.09.96 
04.12.96 
Drevovýroba- Ján Urban, Spišská Nová Ves, SK; 
Drevovýroba - Marián Hulee, Žilina, SK; 
Drevený intarzovaný parketový segment 

8 60R25/00 
1395 
305-96 
20.05.94 
04.12.96 
Póša Ondrej, Ing„ Košice, SK; 
Zariadenie na identifikáciu legálneho použí
vania motorového vozidla 

8 60S 9/00 
1419 
299-96 
30.09.96 
PUV 5451-96 
17.06.96 
CZ 
18.12.96 
Šrťitek Otakar, Valašské Mezii'íčí, CZ; 
Zariadenie na sklápanie kabíny nákladného 
voza 

B 61L 5/12 
1413 
267-96 
21.08.96 
13.12.96 
TURČAN INTERTRADE, spol. s r. o., Martin, 
SK; 
Železničný staničník 

8 65D 27/00 
1396 
313-96 
15.10.96 
PUV 4725-95 
29.11.95 
CZ 
05.12.96 
Choleva Zdenl!k, Ing., Senohraby, CZ; 

(54) Obálka s doručenkou alebo odpovedacím do
kladom 

6 (51) 8 65D 30/10, 30/24 
(11) 1406 
(21) 108-96 
(22) 27.03.96 
(47) 09.12.96 
(73) Wagner Wolfgang, Ing., Hodonín, CZ; Knoílíček 

Pavel, Ing" Brno, CZ: 
(54) Vrecko z plastovej fólie 

6 (51) 
(11) 
(21) 
(22) 
(47) 
(73) 
(54) 

6 (51) 
(11) 
(21) 
(22) 
(31) 

(32) 
(33) 
(47) 
(73) 
(54) 

6 (51) 
(II) 
(21) 
(22) 
(47) 
(73) 
(54) 

6 (51) 
(ll) 
(21) 
(22) 
(47) 
(73) 
(54) 

6 (51) 
(II) 
(21) 
(22) 
(31) 
(32) 
(33) 
(47) 
(73) 
(54) 

B 65D 90/00 
1416 
289-96 
23.09.96 
13.12.96 
ZOVOS, v. o. s„ Nitra, SK; 
Prenosný sklad na horľavé látky 

8 66D 1/40 
1408 
182-96 
06.06.96 
W 102799 (PN 1 6, IO 12), W !03824 (PN 
7"" 9) 
07.06.95. 30.11.95 
PL.PL 
09.12.96 
Rothgangl Erhard, Aulnay sous Boís, FR; 
Navijak 

c 048 28/06, 35/66 
1397 
314-96 
15.I0.96 
05.12.96 
ŽlAROMAT, a. s., Kalinovo, SK; 
Hydraulicky tuhnúca prášková zmes 

C 08F 110/02, C OSJ 3/20, C 08K 13/02 
1391 
36-96 
15.12.92 
04.12.96 
VÚSAPL, a s„ Nitra, SK; 
Koncentrát na báze nízkohustotného polyety
lénu 

C 08L95/00 
1409 
190-96 
13.06.96 
PV 3235-95 
08.12.95 
CZ 
09.12.96 
Slánský Stanislav, Horní Počáply, CZ; 
Izolačná hmota 
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6 (51) C 09D 5110, 127106 
(11) 1400 
(21) 329-96 
(22) 25.10.96 
(47) 05.12.96 
(73) Union Kommerz, spot. s r. o., Bratislava, SK; 
(54) Farba na vonkajšie konštrukcie 

6 (51) c 1ID1110, 1134, 3/384 
(11) 1398 
{21) 324-96 
(22) 23.10.96 
(47) 05.12.96 
(73) Hnilica Dušan, Ing„ Svinica, SK; Union Kom

rnerz, spol. s r. o .. Bratislava. SK; 
(54) Biologicky odbúrateľný čistiaci a prací pros

triedok 

6 (51) E 018 29/46 
(II) 1399 
(21) 39-96 
(22) 31.01.96 
(47) 05.12.96 
(73) Mišenčik Jozef, Sabinov, SK; 
(54) Vyrovnávací prípravok 

6 (51) E 02D 29/14 
(II) 1393 
(21) 257-95 
(22) 07.07.95 
(47) 04.12.96 
(73) Inžinierske stavby, a. s., Košice, SK; 
(54) Poklop kanalizačnej šachty 

6 (51) E 02F 5128, E 02D 17116, E 02F 9/00 
(II) 1414 
(21) 276-96 
(22) 30.07.93 
(47) 13.12.96 
(73) Žajdlík Miroslav, Ing .. CSc„ Bratislava, SK; 
(54) Zariadenie na ťažbu bahna 

6 (51) E 04C 1/39 
(11) 1404 
(21) ]() 1-96 
(22) 22.03.96 
(47) 09.12.96 
( 73) A V /\NT, spol. s r. o., INVESTMENT & DE

SIGN, Lučenec. SK: 
(54) lfahčená tvarovka 

6 (51) E 04H 13/00 
(11) 1402 
(21) 71-96 
(22) 05.03.96 
(47) 09.12.96 
(73) Demko Štefan. Dolnv Kubín, SK; 
(54) Železobetónový pr~fabrikát hrobky 

6 (51) E 05B 63114, E ose 9100 
(II) 1412 
(21) 257-96 
(22) 13.08.96 
(47) 13.12.96 
(73) KB Metal - Karol Bubák, Bratislava, SK; 
(54) Bezpečnostné uzamykacie zariadenie dverí 

6 (51) F OIC 1/30 
(11) 1417 
(21) 220-96 
(22) 08.07.96 
(47) 18.12.96 
(73) Foltán Pavol, Ing .. Nitrica, SK; 
(54) Stroj s premenlivým rotačným pohybom pies

tov 

6 (51) F 15C 3/04, G 05D 16/18, F 16 K 7/16 
(II) 1418 
(21) 270-96 
(22) 27.08.96 
(47) 18.12.96 
(73) INCORTRADE, s. r. o .. Stará Turá, SK; 
(54) Regulátor otáčok vzduchového mikromotora 

pre dentálne vŕtačky 

6 (51) F 17D 1/08 
(11) 1394 
{21) 300-96 
(22) 30.09.96 
(47) 04.12.96 
(73) Danko Jozef, Ing„ Martin. SK; 
(54) Zapojenie hydraulického obvodu na filtráciu 

média 

6 (51) F 25D 11/00 
( 11) 1407 
(21) 114-96 
(22) 29.03.96 
(47) 09.12.96 
(73) Turza Alexander. Ing„ Šurany. SK; 
(54) Malé chladiace zariadenie so zvýšenou ener

getickou účinnosťou 
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NDlK 

(51) 5E 048 1/38 
(ll) 233 
(21) 141-92 
(22) 14.12.92 
(47) 15.08.93 
(43) 08.09.93 
(71) SIDERMIN SA, Praha, CZ; 
(54) Stavebná konštrukcia 

(51) 5E 04C 1/40 
(11) 231 
(21) 126-92 
(22) 09.12.92 
(47) 15.08.93 
(43) 08.09.93 
(71) SIDERMlN SA, Praha, CZ; 

PredÍženie platnosti úžitkových vzorov 

(54) Stavebný sendvičový rebierkový stropný dielec 
s balkónovou konzolou 

(51) 5E 04C 1/40 
(11) 232 
(21) 140-92 
(22) 14.12.92 
(47) 15.08.93 
(43) 08.09.93 
(71) SIDERM[N SA, Praha, CZ; 
(54) Usporiadanie styku stavebných prvkov 

(51) 5E 04C 2/30 
(11) 84 
(21) 121-92 
(22) 08.J 2.92 
(47) 03.06.93 
(43) 07.07.93 
(71) SIDERMIN SA, Praha, CZ; 
(54) Stavebný sendvičový rebrinový dielec 
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(II) 
(21) 
(22) 
(23) 
(3 1) 
(32) 

FG4Q 
J.D4Q 
MC4(l 
Mf14Q 
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Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov 

Číslo zápisu 
Číslo prihlášky 
Dátum podania prihlášky 
Výstavná priorita 
Číslo prioritnej prihlášky 
Dátum prioritnej prihlášky 

(33) 
( 47) 
(51) 
(54) 
(72) 

(73) 

Krajina priority 
Dátum zápisu priemysdného vzoru 
Triedenie priemyselných vzorov 
Názov 
Meno pôvodcu 
Meno (názov) majitt:l'a 

Kódy na označovanie záhlavia oznámení publikovaných vo Vestníku 
(Štandard WIPO ST 17) 

zápisy priemyselných vzorov do registra 
čiastočn)' výmaz priemyselného vzoru 
výmaz priemyselného vzoru 
zánik priemyselného vzoru vzdaním sa 
narokov 

MK4Q 

ND4Q 
PD4Q 

zánik priemyselného vzoru uplynutím doby 
platnosti 
predÍženie platnosti priemyselného vzoru 
prevod práv a ostatné zmeny majiteľov 
priemyselného vzoru 

Opravy. Zmeny. Rôzne. 

OJJravy v udelených ochranných dokumentoch 

TA4(l 
T134Q 
TC4Q 
TD4Q 
TĽAQ 

TF4Q 
TG4Q 
TH4Q 
TK4Q 

meno pôvodcov 
oprava mien 
zmena mien 
oprava adries 
zmena adries 
oprava dát 
oprava chýb v triedení 
oprava alebo zmena všeobecne 
tlačové chyby v úr<tdných vestníkoch 
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TG4Q Priemyselné vzory 

24977 
24978 
24979 
24980 
24981 
24982 
24 983 
24984 

( 11 ) 24977 
(2 1) 63 -94 
(22) 1703 1994 
(47) 05 . 12. 1996 

24985 
24986 
24987 
24988 
24989 
24990 
24 99 1 
24992 

(54) Firemn::í výherná poukážka a/alebo vstupenka 
(5 1) 19/99.07 

r oc::l von ka_i šich tlprav: 2 
(73) Suro\'CC Olctfich, 7.. Vavfíka 7. 705 00 Ostrava 3. 

CZ: 
(72) Suroľcc Oldrich_ Z.Vnvfíka 7. 705 00 Ostrava 3_ 

C7.: 

LOGO 
FIR1VI Y 

24977 variant 1 

24993 25 00 1 
24994 25002 
24995 25003 
24996 25004 
24997 25005 
24998 25006 
24999 25007 
25000 

,:11111%: 
;0 -1 r ---·„-1 

'~._.,,.,.!. .. 
l''/tlNôt· · 
a;,';){b:lí · _ i 

Lr;>„_r_' -----------·~··~·w·--w·--1 

( 11) 24978 
(21) 237-95 
(22) 08 .08. 1995 
(47) 05.1 2. 1996 
(3 1) 29/034689 
(32) 10.02. 1995 
(3 3) us 
(54) Nanuk 
(5 1) 0 1/01 02 

24977 variant 2 

ročet vonkaj ších úprav : 
(73) UNILEVER N. V. Weena 4 55. 30 13 .t\L Rouer

dam, NL: 
(72) Kellogg Conn ie_ 4 12 Ci·icket Coun. (l reen Bay_ 

Wisconsin 54302, US: Spors Dary! Dwayne. 2 182 
Carstensen Lane # 1 1 1. Grecn 8ay. Wisconsin 
54304. US: 
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1: 

( 11) 24979 
(21) 238-95 
(22) 08.08.1995 
(47) 05.12.1996 
(31) 29/034690 
(32) 10.02.1995 
(33) us 
(54) Nanuk 
(51) 01101.02 

24978 

počet vonkajších úprav: 
(73) UNILEVER N. V„ Wecna 455, 3013 AL Rotter

dam, NL; 
( 72) Kdlogg Connie, 412 Crickct Court, Green 1:3ay. 

Wisconsin 54302. t:S; Spors Daryl Dwaync. 2182 
Carstcnsen Lane # 111. Green Bay. Wisconsin 
54304. US; 

t 
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24979 
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( 11) 24980 
(21) 239-95 
(22) 08.08.1995 
(47) 05.12.1996 
(31) 29/034783 
(32) 10.02.1995 
{33) us 
(54) Nanuk 
(51) 01/01.02 

počet vonkajších úprav: 1 
(73) UNILEVER N. V .. Wecna 455. 3013 AL Rotter-

dam. NL: 
(72) Kellogg Connie. 412 Cricket Court. Grccn 13ay, 

Wisconsin 54302. US: Spors Daryl Dwayne. 2 l 82 
Carstensen Lane # 111. Green Bay. Wisconsin 
54304. lJS: 
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1 Jt :11 !I~ ! III '.1111 

(11) 24981 
(21) 240-95 
(22) 08.08.1995 
(47) 05.12.1996 
(31) 29/034 785 
(32) 10.02.1995 
(33) us 
(54) Nanuk 
(51) 01/01.02 

24980 

počet vonkajších úprav: J 
(73} UNILEVER N. V., Wcena 455, 3013 AL Rotter

dam, NL: 
(72) Kellogg Connie, 412 Crícket Court, Grecn Bay, 

Wisconsin 54302, US: Spors Dary) Dwayne. 2182 
Carstcnsen Lane # 111, Green Bay, Wisconsín 
54304. US; 
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( 11) 24982 
(21) 276-95 
(22) 13.09.1995 
(47) 05.12.1996 
(31) DM/032554 
(32) 30.03.1995 
(33) \VO 
(54) Zmrzlina 
( 5 1 ) o l /O 1 . 02 

24981 

počet vonkajších úprav: 1 
(73) UNILEVER N. V .. Wcena 455, 3013 AL Rotter-

dam. NL: 
(72) Pearcc Mark. 5 Carlsile Road. Londýn NW6 6LT. 

GB: 

n ( 

( 11) 24983 
(21) 288-95 
(22) 21.09. 1995 
(47) 05.12.1996 

24982 

(54) Príchytné puzdro zapaľovača 

(51) 27/05.00 
počet vonkajších úprav: 4 

(73) LET INTERNATIONAL, v. o. s„ Pod plynojemcm 
3 5 5, 180 00 Praha 8. CZ; 

(72) Dlahač Joset~ Pľádova 20/2053. 180 00 Praha 8. 
CZ: Tí1ma Václav, Rcznická 1891/10. 110 00 Praha 
1. CZ; 

3 

24983 variant 1 

24983 variant 2 

s 

24983 variant 3 

24983 variant 4 
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( 11 ) 24984 
(21) 32 1-95 
(22) LU 1. 1995 
(47) 05.12.1996 
(54) Zvierkový stojan skladací 
(51) 06/06 .04 

počet vonkajších úprav: 1 
(73) Kunetka Jozef, Studenohorská č . 61 , 84 1 03 Brati

slava, SK: 
(72) Kunetka Jozef. Studenohorská č. 6 1, 84 1 03 Brati

slava. SK; 

( 11 ) 24985 
(2 1) 323-95 
(22) 14. 11.1 995 
(47) 05.12.1996 
(3 1) 2047576 
(32) 19.05. 1995 
(33) GB 

24984 

(54) Farmaceutické tablety 
(5 1) 28/0 1.00 

počet vonkajších úprav: 1 
(73) SmithKline Beecham p. 1. c„ New Horizons Court, 

Brentford , Middlesex TW8 9EP, GB; 
(72) Halton Anthony Guy, SmithKl ine Beecham Phar

maceuticals, C larendon Road, Worthing, West Sus
sex BN J 4 8QH, GB; Campbell Kenneth Churchil , 
SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Clarendon 
Road, Worthing, West Sussex BN 14 8QH, GB; 

(II ) 24986 
(2 1) 33 1-95 
(22) 14. 11.1995 
(47) 05 .12.1996 

24986 

(54) Vzory na drotárske výrobky 
(51) 11 /02 .06 

počet vonkajších úprav: 20 
(73) Jurovatý Ladislav, Baníkova 4. 841 05 Bratis l av~. 

SK; 
(72) Jurovatý Ladislav, Baníkova 4, 84 1 05 Bratislava, 

SK; 

24986 variant l 

24986 variant 2 
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24986 variant 6 

24986 variant 3 

24986 variant 7 

24986 variant 4 

24986 variant 5 24986 variant 8 
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24986 variant 12 

24986 variant 9 

24986 variant 13 

24986 variant 1 O 

24986 variant 1 1 
24986 var iant 14 
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24986 va riant 15 24986 variant 18 

24986 variant 16 
24986 variant 19 

24986 va riant 17 24986 variant 20 
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( 11) 24987 
(21) 1J2-9) 
(22) 30. 1 1.1995 
(47) 06 . 12.1996 
(54) Stojan na pokrievky kuchynských hrncov 
(:'ii) 07/02 .09 

ročet vonkajších úprav: 3 
(Tl) Gura Ján, 962 62 Sása 117, SK; 
(72) Gura Ján, 962 62Sása117, SK; 

24987 variant 1 

24987 variant 2 

24987 variant :; 

( 11) 24988 
(21) 342-95 
(22) 13 .12.199) 
(47) 06 . 12.1996 
(31) 2048132 
(32) 13.06 1995 
(33) GB 
(54) Kontajner 
(S 1 l 09103 04 

ročct vonkajšlch úrrav 1 
(7:l) l'OLARCUP UMITCD. Rowncr Road , Gosport. 

1 lampshirc PO 13 OPR, GB ; 
(72) ľhiJ!ips James, Rowner Road, Gosriort. l l~rnp s hirc 

POIJ OPR, GB; 

1 1 

1 

1 

1 1 

1 ' 

( 11) 24989 
(21) 348-9) 
(22) 27. 12. 1995 
(47) 06 .12.1996 

24988 

(54) Strešný držiak bleskozvodu 
(51) 10/0)04 

1 

1 

1 1 1 

1 l 
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počet vonk<\i šich úprav: 1 
( 73) Matador. a. s, Tcrb:ié Van sovej I 054 . 020 32 Pú

cho v. SK: 
(72) Orgoií Ľubomír. Ing .. Námesti e s lobody 140511. 

020 O 1 Púchov. SK: Prekop Štcľan, Ing., Ko111e11-
skcho lú26. 020 01 1'[1cho". SK: 

( l l) 24990 
(21) 14-% 
( 22) 1 7() 1 1 996 
(·17) 06.12.1996 
(J 1) PYz 28:'i32-9:'i 
(32 ) 17.07. 1995 
(33) CZ 
( :'i4) Sklenené íl 'aše na ocot a olej 
(:'il ) 09/0 1 0 1 

počet vonk<\i ších úprav: 8 
(73) Sklárny K/\ V t\l .IER. a. s. S kl áľská ul. 359, 285 9G 

Siizava, CZ: 
(72) Votrubová Jaroslava. akad. maliarka. Sc vcro v~· 

ch odní 111 č . 5/:'i:'i9. 14 1 00 Praha 4 - Spoi'i lo v. CZ: 

24990 varian t 1 

24990 variant 2 

24990 variant 3 
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24990 variant 4 24990 variant 6 

24990 variant 5 24990 variant 7 
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( 1 1} 2~991 

(2 1) 15-% 
(22) 170 119% 
( 17) 06.1219% 

2-19')() \ariant 8 

( 5-1 J Učrbná pomôcka, SLOVO - IJRA 
(5 1) 19107 12. 2110 1.0 1 

počet vonkajších úprav: l 
( 7> J l. iška Peter. Mirka Ncšpora 28. 080 O l Prešov. SK: 
(72} Líška Peter. Mirka Ncšpora 28. 080 0 1 Prešov, SK; 

2499 1 

( 11 ) 24992 
(2 1\ 243-95 
(22) 1 1.08.1995 
(4 ") 12. 12. 1996 
(54) Detská podložka 
(:i i ) 2!."0 1.08 

počc:t vonkajších úpraY : 
(7:1) VEROLA. spol. s r. o , Ma.imká cesta 73. 974 00 

Banská Bystrica. SK: 
(72) Kuchár Pa vol. Internátna 4:'. 974 00 13anská l3ys

tric<i. SK: 

( 1 [ ) 24993 
(2 [) 244-95 
(22) [ 1.08. 1995 
(47) 12. 12.1 996 
( 54) Detská s klada čka 

(5 1) 2 1 "OI 08 

24992 

počet von kajších úprav : -1 
(73) VEROLA, spol. s r. o .. Majerskú cesta 73 . 974 00 

Banská Bystrica. SK: 
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(72) Kuchár Pavol, Internátna 45, 974 00 Banská Bys
trica. SK: 

• ' " -. • 1 •, - • ,'.'Jll 

2499.1 variant 1 

2499.1 variant 2 

24993 ' ariant .1 

24993 ,·ariant 4 
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( 11) 24994 
(21) 249-95 
(22 ) 16.08. 1995 
(47 ) 12.12. 1996 
OJ ) M9501707.0 
(12) 23.02 1995 
(D l DE 
( :'i4) Telefón ovládaný cennou kartou 
(51) 14/03.01 

počet vonkajších úprav 1 
( 7:1 ) Siemens Aktiengesellschaft. Wittelsbacherplatz 2. 

801 31 Mníchov. DE: 
(72 ) Rallan Dov. , Munchner Str. 18, 82041 Oberha

ching. DE: 

24994 

Of) O 
&eee 
000 0 
08 0<> 

( 11) 24995 
(21 ) 2:'10- 'l ' 
(22) 16.08.1995 
(47) 12.1 2. 1996 
(1 1) M950 1709.7 
Ll2l 23 02 1995 
(J .I ) m-: 
(54) Telefón ovládaný cennou kartou 
(:'íl ) 1.:1 /03.0 1 

počet vo nka_J šich úprav : 1 
(73 ) Siemens /\ktiengcsellschafl. WittclsbachCľplav 2. 

80.1.13 Mníchov. DF:: 
(72) Ra ttan Dov. Mlinchncr Str 18. 82041 Obc1fo1-

ch1ng. DE: 

24995 
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( 11) 24996 
(21) 251-95 
(22) 16.08. 1995 
( 4 7) 12. 12. 1996 
(31) M9501708.9 
(32) 23 02.1995 
(33) DE 
(54) Telefón ovládaný cennou kartou 
(51) 14/03.01 

počet vonkajších úprav: 1 
(73) Siemens Aktiengesellschaft. Wittelsbacherplatz 2, 

80333 Mníchov. DE; 
(72) Rattan Dov., Mlinchner Str. 18, 82041 Obcrha

ching, DE; 

( 11) 24997 
(21) 269-95 
(22) 06 09.1995 
(47) 1212.1996 
(31) MU 843/95 
(32) IO 03 1995 
(33) AT 

24996 

(54) Kotva lyžiarskeho vleku 

(51) 21/02.17 
počet vonkajších úprav: 

(73) KON RAD DOPPELMA YR & SOllN, Maschine11-
fabrik Gmbl-1 & Co. KG, Rickenbachcrstrassc 8-1 1. 
A-6961 Wolfuri, AT: 

(72) Kogler Marion, Rogatsboden 37, A-3251 Purg
stall, AT: 

1 

r1 
! 
i 

h 
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-------- --- --

(! 1) 2-t998 
(21 l 27VJ:'i 
(22) 11091995 
(47) 12.12.1996 
( )4) Detské vozidielko 
() 1) 12112 04 

24997 

počL:t vonkajších úprav: 2 
(7.\) Mišurda Šimon. Rázusova 2673 /5, 058 01 Poprad, 

SK: 
(721 Mišurda Ši mon, Rázusova 2673/5, 058 01 Poprad, 

S1'. 

24998 

(l 1) 24999 
(21 l :n-96 
(22) l 9 02.J 996 
(47) 12.12.1996 
(54) Stroj na vysekávanie asfaltových šindl'ov 
( :'i 1) 1 S/99.07 

poče t vonkajších úprav: 1 
(71 ) Kováčik Stanislav, log .. Sucháčkova 16/26, 036 O 1 

Man in, SK; 
(72) Kováčik Stanislav, Ing., Sucháčkova 16/26, 036 O 1 

Martin, SK; 
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(11) 25000 
(21 ) 128-96 
(22) 19.06. 1996 
(47) 12. 12 . 1996 

24999 

(54) Elektrický invalidný vozík 
(51) 12/ 12.02 

počet vonkajších úprav: 1 
(73) Jakub Jozef, Ing. , V išňová 10, 071 OJ Michalovce, 

SK; 
(72) Jakub Jozef, Ing., Višňová IO, 07I 01 Michalovce, 

SK; 
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( 11 ) 25001 
(21) 212-94 
(22) 08 .08 .1994 
(47) 18.12.1996 

25000 

(54) Dekoračný predmet 
(51) l l /02.09, 1 t/99.01 

po čet vo nkajš ích úp rav: 5 
(73 ) Mii'ácký Jifí , Hodyne 43, 33 1 41 Kralo vice, CZ: 
(72) Miľácký J ifí , 1-lodyne 43, 33 1 41 Krnlovice, C7.; 

\ 
1 

1 \,; 
l . .. ... \ .. . 
~-/ -.l 
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2.'iOO 1 variant 1 

25001 variant 2 

25001 variant 3 

25001 variant 4 

(11) 25002 
(21) 199-95 
(22) 23.06. 1995 
(47) 18.12.1996 
(31) 2044129 
(32) 28.12.1994 
(33) GB 

2500 1 variant 5 

(54) Vrchnák na kontajner 
(51) 09/07.00 

počet vonkajších úprav: 12 
(73) MARS G.B.LIMITED. 30 Dundee Road, Slough, 

Berkshire SLI 4LG, GB; 
(72) Jacoby Dan, Weir Sound, Lock Avenue, Maiden

head, Berkshire SL6 8JW, GB; Mulligan David, 
Loranda, Sutton Woodlane, Bighton, Near Alres
ford, Hants S024 9SG, GB; 

1 
E 

25002 variant 1 

I 
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(11) 25006 
(21) 258-95 
(22) 23.08.1995 
(47) 19.12.1996 
(31) 95-0384 
(32) 23021995 
(B) SE 
( 5·l) Profil koľajnice 
(:'i 1 í 25/01,08 

25005 

počet vonkajších úprav: 1 
(73) Chudoba Josef, Kullavägen 11, S-746 95 Bälsta, 

SE: 
(72) Chudoba Joset; Kullavägen 11, S-746 95 Bälsta. 

SE. 

(II) 25007 
(21) 268-95 
(22) 30081995 
(l7) 19.12.1996 

25006 

(31) 29/035.544 
(32) 01.03.1995 
(33) us 
( 54) Rukoväť prehýbacieho nástroja 
(51) 08/02.03 

počet vonkajších úprav: l 
(73) AMERICAN TOOL COMPANlES. INC., 301 

South I3 th Street, Suite 600, 685 08 Lincoln, Ne
braska, US: 

(72) Sorensen Joseph A., 6533 Sundance Couit. 685 12 
Lincoln, Nebraska. US; Futier Anthony B„ 302 
South Pear Street. 683 41 DeWitt, I\ebraska. US; 

25007 
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( 1 1 1 ) 
( 151) 
( 180) 

(2 lO) 
(220) 

(310) 
(320) 
(330) 
(510) 
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Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov ochranných známok 

číslo z<ipisu 
dátum zápisu 
dátum, dokedy môžu mať známkové práva 
účinok 

číslo prihlášky 
dátum pod:mia prihlášky 
číslo prioritnej prihlášky 
dátum priurítn~j prihlášky 
krajina priority 
zoznam výrobkov a/alebo služieb 

(511) 

(540) 
(554) 
(591) 
(730) 

(800) 

údaj o triede alebo trieda eh pod ľa medzinárod
ného triedenia výrobkov a slulicb (Nícejská 
klasifikácia) 
reprodukcia známky 
trojrozmerná známka 
údaje o uplatňovaných farbách 
meno(-á) a adresa(-y) majiteľa(-ov) známky a 
údaje o jeho (ich) priemyselnej alebo obchod
nej činnosti 
údaje o medzinárodnom zápise 
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Ochranné známky 

177 226 
177 227 
177 228 
177 229 
177 230 
177 231 
177 2:12 
177 233 
1772:14 
177235 
177 236 
177 237 
l 77 238 
177 . .:39 
l 77 240 
177 241 
177 242 
177 243 
177 244 
177 245 
177 246 
177 247 
177 248 
177 249 
177 250 
177 251 
177 252 
177 253 

( 1 11 ) 1 77 226 
(220) 29.05.1996 
( 151} 28.11.1996 
( 180) 29.05.2006 
(540) 

177 254 
177 255 
177 256 
177 257 
177 258 
177 259 
177 260 
177 261 
177 262 
177 263 
177 264 
177 265 
177 266 
177 267 
177 268 
177 269 
177 270 
177 271 
177272 
17727:\ 
177 274 
177 27) 
177 276 
177 277 
177 278 
177 279 
177 280 
177 281 

(TlO) FOCUS-software, spol. s r. o„ Nevädzova 8. 
821 08 Bratislava, SK; 

(510) Prístroje a nástroje: vedecké, námorné, geodetic
ké, elektrické; prístroje na váženie, meranie, sig
nalizáciu, kontrolu (inšpekciu), záchranu a učeb
né prístroje; aparáty na záznam, prevod, repro
dukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče 

zvukových záznamov: gramofónové platne: 
automatické distribútory a mechanizmy na mince: 
registračné pokladnice; kalkulačné stroje: prístro
ji.: na spracovanie informácií: počítače (hardware 
- technické vybavenie a spotrebný materiál pre 
počítače, zaradený do tr. 9); software - programo
vé vybavenie; hasiace prístroje; výrobky použí
vané v súvislosti so všetkými uvedenými prí
strojmi a nástrojmi, ktoré sú zaradené do triedy 9. 
Usporiadanie výstav (komerčných alebo reklam
ných): sprostredkovanie a poradenská činnosť v 
oblasti obchodu s počítačmi. Servis v oblasti 
počítačov. Sprostredkovateľská a poradenská 
čurnosť v oblasti počítačov. 

(51 l) 9. 35. 37. 42 
(210) 1447-96 

177 282 
177 283 
177 284 
177 285 
177 286 
177 287 
177 288 
177 289 
177 290 
177 29] 
177 292 
177 294 
177 295 
177 296 
177 297 
177 298 
J 77 299 
177 300 
177 )01 
177 302 
177 303 
177 304 
177 305 
177 306 
J 77 307 
177308 
177 309 
177 310 

(111) 177227 
(220) 20.09. 1993 
(151) 03.12.1996 
( 180) 20.09.2003 

(540l DICARZOL 

177 311 
177 312 
177313 
177 314 
177 315 
177 316 
177 317 
177 318 
177 319 
177 .120 
177 321 
177 322 
177 323 
l 77 324 
177 325 
177 326 
177327 
177 328 
177 329 
177 330 
177 331 
177 332 
177 333 
177 334 
177 393 

(730) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, D
- 13342 Berlin. DE: 

(510) Prostriedky na ničenie škodcov, najmä fungicídy 
a herbicídy. 

(511) 5 
(210) 1664-93 

(111) 177 228 
(220) 15. 12. 1992 
(151) 04.12.1996 
( 180) 15.12.2002 
(540) 

HH 
HellyHansen 

(730) Helly-Hansen A/S, Solgaard Skog 139. J 500 
Moss. NO; 

(51 O) Odevy, bielizeň, obuv, pokrývky hlavy. 
(511) 25 
(210) 73870 
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( 111) 
(220) 
(151) 
(180) 
(540) 

177 229 
11.12. 1992 
04.12.1996 
11.12.2002 

•• UY 
(730) American Cyanamid Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Mainc, One Cya
namid Plaza, 07470-8426 Wayne, NJ. US; 

(51 O) Liečivá, najmä vakcíny; tlačoviny, najmä letáky a 
príručky s lekárskou a farmaceutickou tematikou. 

(511) 5, 16 
(21 O) 73785 

(111 ) 177 230 
(220) 25.11.1992 
(151) 05.12.1996 
( 180) 25. 11.2002 

(540) AUDIOVOX 
(710) AUDIOVOX CORPORA TION, 15 East Nord 

Street, Dover, Delaware, US; 
(510) Bezpečnostné systémy, poplašné zariadenia proti 

krádeži vozidiel. 
(511) 9. 12 
(210) 73302 

(111) 177231 
(220) 21.05. 1993 
(151) 05.12.1996 
(180) 21.05.2003 
(540) 

(730) LOl, spol. s r. o., Račianska 71, 832 59 Bratisla
va. SK; 

(51 O) Kancelárske potreby, s výnimkou nábytku; kance
lárske stroje. 

(511) 16 
(210) 744-93 

( 111) 177 232 
(220) 01.07. 1993 
(151) 05.12.1996 
( 180) o 1.07.2003 

(540) EGGCENTRICS 
(730) MARS lne., spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu Delaware, McLean, Virgínia, US; 
(510) Konzervovaná, mrazená, sušená a varená zeleni

na, ovocie a zemiaky; náplne pekárskych a cuk
rárskych výrobkov; mrazené, sušené alebo kon
zervované mäso, ryby, hydina, zverina; morské 
potraviny; múka, obilné výrobky určené na ľud
skú výživu, ryža v balíčkoch na varenie, predva
rená alebo dehydrovaná; cesto na výrobu talian-

skych cestovín. korenie a sušené bylinky, hotové 
jedlá alebo polotovary. polievky. náplne a prísady 
do jedál, skladajúce sa prevažne z už uvedeného 
tovaru; mlieko, mliečne výrobky, maslo. syry, 
smotana. jogurty, tvarohy. cmar, kefir. mlieko 
zrážané syridlom, ako aj mliečne nápoje. hotové 
potraviny vyrobené z bielkovinových látok ako 
zložky jedál vo forme kúskov, v textúrovancj 
forme alebo vo forme práškov; lekváre. džemy. 
nakladaná zelenina, jedlé oleje a tuky, nátierky na 
chlieb; čaj, káva, kávové náhradky, kakao. čoko
láda na pitie, ako aj extrakty z uvedených tovarov 
(tekuté a sušené), ako aj hotové nápoje. ako aj 
extrakty vo vrecúškach, tiež na preda,j prostr<.Od
nfctvom automatov; sirup z melasy, cukor. med, 
omáčky (vrátane drcssingov na šaláty). zmrzlina. 
zmrzlinové krémy, zmrzlinové výrobky, zmrazené 
cukrárske výrobky, chlieb, sušienky, sucháre. 
koláče, bonbóny, čokolády, kusové výrobky z čo
kolády, náplne do koláčov a zákuskov vyrobené z 
uvedeného tovaru, múčniky, zákusky a malé zá
kusky na použitie medzi hlavným jedlom, pre
važne z obilnín, ryže, zemiakov, cestovín, mäsa, 
rýb, hydiny, zeleniny, syrov, čokolády, kakaa, 
koláče alebo zákusky z lístkového cesta. 

(511) 29, 30 
(21 O) 1121-93 

( 111) 177 233 
(220) 02,07.1993 
(151) 05.12.1996 
(180) 02.07.2003 

(540J MCI WORLD REACH 
(730) MCl Communications Corporation, spoloč

nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware. 
1133-19th Street, N,W„ D.C, 20036 Washington, 
US: 

(510) Telekomunikačné služby. 
(511) 38 
(2 IO) 1123-93 

(111) 177 234 
(220) 06.07.1993 
(151) 05.12.1996 
( 180) 06.07.2003 

(540) ACTOSIN 
(730) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-

-178 Muellestrasse, W-1000 Berlin, DE: 
(51 O) Prostriedky na hubenie živočíšných škodcov. 

fungicídy, herbicídy. 
(511) 5 
(21 O) 1132-93 

( 1 1 1 ) 177 235 
(220) 14,08. 1992 
( 15 J) 05' 12. 1996 
(180) 14.08.2002 
(540) 



94 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 3 - 1997 - SK (ochranné známky) 

(730) SKLOOBAL, a. s., 914 41Nemšová207/9, SK; 
(510) Fľaše, konzervové sklo; formy na tvarovanie skla; 

jednoúčelové stroje na výrobu obalového skla; 
technická a obchodná dokumentácia. 

(511) 7. 16. 21 
(21 O) 70893 

( 1 1 1 ) 177 236 
(220) 16.07.1993 
(151) 05.12.1996 
( 180) 16.07.2003 

(54o) EARL OF WELDON 
( 730) KARELIA Tobacco Company, lne., 24100 

Kalamata. GR; 
( 51 O) Surov)· a spracovaný tabak. cigarety. cigary. krát

ke cigary, manilské cigary (oba konce má otvore
né), popolníky, fajčiarske potreby. zapaľovače 

pre fajčiarov a ich časti. zápalky. 
(511) 34 
(210) 1210-93 

( 111) 177 237 
(220) 19.07.1993 
(151) 05.12.1996 
( 180) 19.07.2003 

(540) KOSKENKORV A LEMON 
(730) Alko Gro up Ltd., Salmisaareľ!ranta 7, SF-00180 

lklsinki. FI; 
(510) 
(51 1) 
(210) 

(111) 
(220) 
( 151) 
( 180) 

(540) 

(730) 

(510) 

(511) 
(210) 

(111) 
(220) 
( 151) 
( 180) 

(540) 

(730) 

(5 IO) 

;\lkoholické nápoje. 
33 
1217-93 

177 238 
2107.1993 
05.12.19% 
21.07.2003 

KRATON 
Shell International Petroleum Company Limi
ted, Shell Centre, SE 1 7NA London. GB; 
Chemické výrobky na použitie v priemysle, ne
spracované. umelé a syntetické živice, plasty v 
práškovom. tekutom alebo pastovom stave. ad
hézne substancie na použitie v priemysle; prírod
n)• a syntetický kaučuk, výrobky vyrobené z uve
clcn)·ch materiálov, plasty v doskovom. blokovom 
a prútovom tvare, všetko na použitie vo výrnbe, 
baliace, vyplňovacie alebo izolačné materiály. 
!. 17 
1225-93 

177 239 
21.09.1993 
05.12.1996 
21.09.2003 

WIDEX 
Widex ApS, Ny Vestergärdsvej 25, DK-3500 
Vorlxse, DK; 
Slúchadlá, ich časti a príslušenstvo zahrnuté v 
triede 1 O. 

(511) IO 
(21 O) 1666-93 

( 1 1 1 ) 177 240 
(220) 03.02.1992 
(151) 05.12.1996 
( 180) 03.02.2002 
(540) 

TULTEX 
(730) TUL TEX CORPORA TION, spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Virginia. 1O1 Common
wealth Boulcvard. Martinsville, Virginia, US: 

(51 O) Pulóvre. tričká, pulóvre s kapucňou. nohavice. 
kapucne so zipsom. odevy zapínané ku krku. 
šortky. 

(511) 25 
(21 O) 66247 

( 111) 177 241 
(220) 05.03.1992 
( 151) 05.12.1996 
( 180) 05.03.2002 
(540) 

(730) RESEARCH 

RESEARCH 
INTERNATIONAL 

INTERNA TIONAL GRO UP 
LIMITED, 6/7 Grosvenor Place, London SW 1 X 
7SH, GB; 

(51 O) Tlačoviny: tlačené publikácie; reklamné. publi
kačné a v)·stavné materiály: inštrukčné a učebné 
materiály (s výnimkou učebných prístrojov); fo
tografie: prieskumy trhu a verejnej mienky a dob
rozdanie na podnikateľské účely: služby infor
mačné a analytické v súvislosti s podnikaním; ce
nové dobrozdanie; výskum v oblasti trhu, odbytu. 
podnikania a reklamy; analýza a testovanie re
klamy a služieb; dobrozdanie o názoroch a prie
skumy názorov: testovanie a analýzy výrobkov a 
obalov. 

(511) 16,35,42 
(210) 67087 

( 1 1 1 ) 177 242 
(220) 30. 1O.1992 
(151) 05.12.1996 
( 180) 30.10.2002 

(540) SERZONE 
(730) BRISTOL - MYERS SQUIBB Company, spo

ločnosť existujúca a organizovaná podľa zákonov 
štátu Delaware, 345 ParkAvenue, 1O154 New 
York,, US; 

(51 O) Farmaceutické prípravky. 
(511) 5 
(210) 72663 
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(111) 
(220) 
( 151) 
( 180) 
(540) 

(730) 

(510) 

177 243 
02.11.1992 
05.12.1996 
02.11.2002 

-ENVlíl@csGu ,.....,,. 
ENVJTECH Bohemia, s. r. o., Plzeňská 66, 
150 00 Praha 5, CZ; ENVITECH, s. r. o., Janka 
Kráľa 16, 911 01 Trenčín, SK: 
Počítačový softver, počítače a zariadenia na spra
covanie dát, zariadenia pre ekológiu, ako sú čisti-
če vzduchu a odpadových vôd. analyzátory ply
nov a vôd určené na domáce použitie, meteoro
logické prístroje a zariadenia, meracia technika, 
elektrická regulačná technika, komponenty elek
trického vybavenia zaradené v triede 9, najmä e
lektrické stroje a prístroje pre zariadenia na ve
decké účely, lekársku prax a priemyselné apliká
cie. tvorba, inštalácia, aktualizácia a nájom sof
t wru. 

(511) 7. 9, 1 L 42 
(210) 72682 

( 1 1 1 ) t 77 244 
(220) 30.12.1992 
(151) 05.12.1996 
( 180) 30.12.2002 
(540) 

( 730) REG IU S TOUR, spol. s r. o., Vodičkova 41, 
110 00 Praha l, CZ; 

(510) Spomienkové výrobky z papiera. lepenky a kar
tonážne výrobky spomienkového charakteru, tla
čoviny. časopisy, periodiká a knihy spomienko
vého charakteru. fotografie a písacie potreby 
spomienkového charakteru; spomienkové pred
mety zo skla, dreva, prútia, korku, trstiny, roho
viny, slonoviny, kosti, korytnačiny, jantáru, perle
te. morskej peny, buničiny. spomienkové výrobky 
z plastov; výrobky z porcelánu a kameniny spo
mienkového charakteru; potreby pre fajčiarov 
spomienkového charakteru: reklama a marketing; 
cestovná kancelária; reštauračné služby, ubyto
vacie služby, poradenská činnosť v uvedených 
odboroch. 

(511) 16, 20, 21, 34. 35, 39. 42 
(210) 74349 

( 111) 177 245 
(220) 23.11.1992 
(151) 05.12.1996 
( 180) 23.11.2002 

(540) 

(730) 
(510) 

(5 11) 
(210) 

(111) 
(220) 
(151) 
(180) 
(540) 

Olma, a. s., Pavelkova 18, 772 34 Olomouc. CZ: 
Všetky druhy masla a kombinovanýcl1 tukov. 
všetky druhy mlieka, všetky druhy syrov. všetky 
druhy mliečnych kvasených výrobkov vrátane jo
gurtov, mliečne krémy, sušené mlieko. sušené vý
robky na báze mlieka, všetky druhy tvarohov. 
všetky druhy smotán, ostatné výrobky získané z 
mlieka, všetky druhy pudingov, mrazené krémy 
všetkých druhov. nealkoholické náp~jc vrátane 
džúsov a nektárov. 
29.30,32 
73222 

177 246 
07.10.1991 
05.12.1996 
07.10.2001 

CM) 
~ SOVA 

(730) SOVA, spol. s r. o., Urxova 10. Bratislava. SK: 
(51 O) Hardver. sollver, zábavné stroje upravené len na 

použitie s televíznym prijímačom: školiace mato:
riály - príručky. časopisy. brožúry: vývoj sotl.vc
ru: slufäy v oblasti výpočtovej techniky. vrátane 
školiacej činnosti a poradenstva. 

(511) 9, 16, 41, 42 
(210) 63982 

( 1 1 1 ) 177 24 7 
(220) 20.09.1993 
(151) 05.12.1996 
( 180) 20.09.2003 
(540) 

~ot or 
JEIANS 

(730) FORA TEXTIL SANA YI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Litros Yolu No.11 Kat. 
l/A, Topkapi, Istanbul, TR; 

(51 O) Odevy všetkých druhov. 
(511) 25 
(210) 1660-93 
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( 1 1 1 ) 
(220) 
( 151) 
(180) 
(540) 

177 248 
17 08.1992 
05.12.1996 
17 08.2002 

( 7:i0) ELBA, a. s„ Československej armády 264/58. 
96 7 O 1 Kremnica, SK: · • 

(510) Svorky a armatúry pre vonkajšie elektrické ve
denia nízkeho. vysokého. v~ľmi vysokého a 
zvlášť vysokého napätia, svorky a armatúry spá
jacie, odbočovacic. opravné. nosné. kotevné, 
dištančné, tlmiče vibrácií. dištančné armatúrv na 
izolačné závesy. upevňovacie. regulačné a· po
mocné armatúry. ochranné armatúry a závažie: 
svorky a armatúry pre rozvodne vysokého. veľmi 
vysokého a zvlášť vysokého napätia. svorky prí
strojové. odbočné. spojovacie. kotevné pre tlmiv
ky a armatúry pre zväzkové vodiče: armatúry pre 
železničnú. poulicnú a malodrážnu trakciu. arma
túry nosné, spojovacie, závesné upevňovacie. 

kotevné. napínacie. trolejové, prúdové, izolačné s 
príslušenstvom. trolejové výhybky. križovatkv: 
armatúry pre trolejovú výzbr()j žeriavov, odper~
vané a neodpcrované zberače. podpery vedenia, 
svorky a spojky. napínače: montážne náradie. 
montážne náradie ručné. vývojová a skúšobná 
činnosť. 

(5] 1) 6. 7. 9. 42 
(210) 70925 

( 1 11 l 177 249 
{220) 09.09.1992 
( 151) 05.12.1996 
( 180) 09.09.2002 
(540) 

(730) Bukovský Ladislav, Jng„ Kfižovnická IO. 
110 00 Praha 1. CZ: 

(510) Pomocné chemické materiály na povrchovú úprn
vu a na iné použitie, chemické prípravky najmä 
na povrchovú úpravu alebo impregnáciu, alebo 
konzerváciu. alebo dezinfekciu. sanačné príprav
ky najmä na ochranu materiálu proti pôsobeniu 
biotických činiteľov alebo proti korózií. náterové 
hmoty a tmely najmä na ochranu povrchu mate
riálu. chemické prípravky na spevľ10vanie alebo 
úpravu vlastností najmä stavcbn\ch materiálov 
stavebný' nekovový ;nateriáL tes1;iace a izolačné 
hmoty. čisté chemikálie, chemické čistiace prí
pravky, prenosné nekovové konštrukcie. nekovo
vé pomníky, rúrky. nekovové rúry pre stavebníc
tvo. polospracované drevo. preglejky, stavebné 

(51 1) 
(210) 

(111) 
(220) 
( 151) 
( 180) 
(540) 

í730J 

(510) 

(511) 
(210) 

( 11 1) 
(220) 
(151) 
( 180) 

(540) 

(730) 
(510) 

sklo. murované schránky na listy, granulované 
sklo na vyznačovanie ciest. prírodn:ý a umelý ka
meň, cement. vápno, malta, sadra. štrk, v\Tobkv 
na stavbu ciest. asfalt. smola, živce. pr~nosn~ 
domy. kozuby, komíny. projektová a inžinierska 
činnosť najmä v oblasti stavebníctva. pricskumv. 
diagnostika a skúšanie stavieb a stavebných m;t
teriálov, biologické sanáek stavieb a materiálov. 
prenájom prístrojov a zariadení pre stavebníctvo a 
chemický priemysel. 
L 2. 3, 17. 19, :17. 42 
71600 

177 250 
17.06.1996 
05.12.1996 
17.06.2006 

DRUKOS, spol. s r. o„ Ul. prof. Sáru 5. 974 01 
Banská Bystrica. SK; 
Poľnohospodárske stroje. cestné stroje. miešačkv. 
píly, žeriavy. zdvíhacie zariadenia. pásové d;1-
pravníky; vozidlá pre pohyb po zemi, automobil v, 
motory pre pozemné vozidlá, spojky a prcvodo~
ky pre pozemné vozidlá. karosérie dopravnÝch 
prostriedkov, kolesá automobilov. spriahadlä a 
spojky na vlečenie vozidiel, automobilové ob\'
vacie prívesy, návesy a vlečky pre cestnú dopr~
vu: reklama. poradenstvo v obchodnej čínnosti, 

sprostredkovanie obchodných operácií vzťal1l!jú
cich sa na nákup a predaj nábytku a bvtov~·d1 
doplnkov, prenájom kanc~lársk;;ch strojt;\ a .;a
riadení; sprostredkovanie obchodu s ;,ehnutel'
nosťami. pren~jom nehnuteľností: v\·stavba a re
konštrukcia budov, mostov a ciest. i;renáiom sta
vebných strojov a zariadení. 
7. 12, 35. 36. 37 
1592-96 

] 77 251 
21.11.1991 
05.12.1996 
21.11.2001 

KIL-ROID 
Astra Aktiebolag, S-15 l 85 Sodertälje. SE: 
Prístroje a nástroje chirurgické. lekárske, zubno
lekárske a zverolekárske. vrátane špeciálneho ná-
bytku pre tieto odbory a vrátane prístrojov a 
zdravotníckych pomôcok ako: ortopedické ban
dáže. zdravotnícke výrobky z gumy. protézy. 

( '.i l 1) 1 o 
(210) 64900 

(111) 
(220) 
( 151) 
( 180) 

177 252 
26.11.1991 
05.12.1996 
26.11.2001 



(540) 

(730) 

(510) 

(51 1) 
(210) 

( 1 l 1) 
(220) 
( 15 1) 
( 180) 
(540) 

(730) 

(51 O) 

(5 l 1) 
(210) 

( 1 1 1) 
(220) 
( 151) 
( 180) 
(540) 

(730) 

(:'10) 
(511) 
(21 O) 
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0 STATOIL 
Oen Norske Stats Oljeselskap, A. S., Stavanger, 
NO; 
Petrochemické výrobky, nespracované plastické 
materiály; ropa, ropné výrobky, mazacie oleje, 
palivá odvodené z nafty; polotovary z plastov, 
marketingové služby vzťahujúce sa na ropný 
priemysel, vedenie benzínových staníc pre iných, 
konštrukcie, inštalácie, údržba a opravy, všetko 
čo sa vzťahuje na naftové plošiny, preprava nafty, 
ťažkých ropných olejov a suchého plynu 
(získaného vo vyvíjači bez vodnej pary), sklado
vanie oleja, rafinácia surovej nafty a spracovanie 
výrobkov z tohto rafinovania, ako aj spracovanie 
suchého plynu, prírodného plynu a tekutín z prí
rodného plynu, spracovanie petrochemických vý
robkov, služby na využitie ropy a plynu, služby 
na využitie ropných polí, služby inžinierske a v)'
skumné, všetko čo sa vzťahuje na technológiu v 
hlbokých vodách, plánovacie s lužby vzťahujúce 
sa na výstavbu ropných plošín. skúšanie nafto
vých vrtov. 
1, 4, 17, 35, 37, 39, 40, 42 
65015 

177 253 
13 .02 . 1992 
05.12.1996 
13.02.2002 

BeBe-PRESS, a. s., ČSA 1 O, 975 43 Banská 
Bystrica, SK; 
Denná tlač, neperiodická tlač, inzertné služby, 
propagačná tlač, informačná tlač, vydávanie tlače. 
16, 35, 41 
66455 

177 254 
12.07. 1996 
06.12.1996 
12.07.2006 

KLEMBER, spol. s r. o., Nová Osada č. 757, 
929O1 Dunajská Streda, SK: 
Káva. 
30 
1831-96 

( 1 11) 
(220) 
( 15 1) 
( 180) 
(540) 

(730) 

(510) 

(511) 
(21 O) 

( 111) 
(220) 
( 151) 
( 180) 
(540) 

177 255 
19.06. 1996 
06.12.1996 
19.06.2006 

HH 
BANKA HANÁ ..... 

BANKA HANÁ, a. s„ organizačná zložka N itra. 
Coboriho 2. 949 77 Nitra, SK: 
Finančné analýzy, bankovníctvo, burzové mak
lérstvo, vydávanie cen in, vydávanie cestovných 
šekov, clearing (zúčtovávan ie vzáj omných po
hľadávok a záväzkov - bezhotovostné plalenie). 
depozitár investičného fondu, dôchodkové fondy, 
finančné informácie, finančné poradenstvo, služ
by v oblasti finančníctva, kapitálové investície. 
kaucie, záruky, garancie, ručen ie. kurzové zá
znamy na burze. platobné prevody, úschovné 
služby. úschova v bezpečnostných schránkach. ú
verové a debetné karty, úverové ústavy. úverové 
banky, vydávanie cenných papierov, zmenárenské 
služby. 
36 
1623-96 

177 256 
19.06.1996 
06.12.1996 
19.06.2006 

--u n 
BANKA HANÁ.a.s. 

(730) BANKA HANÁ, a. s„ organizačná zložka N itrn, 
Coboriho 2, 949 77 Nitra, SK; 

(51 O) Finančné analýzy, bankovn íctvo, burzové mak
lérstvo, vydávanie cenin. vydávanie cestovných 
šekov, clearing (zúčtovávanie vzájomných .po
hľadávok a záväzkov - bezho tovostné platenie), 
depozitár investičného fondu. dôchodkové fondy. 
finančné informácie, fi nančné poradenstvo. služ
by v oblasti finančníctva, kapitálové invest ície. 
kauc ie, záruky, garancie, ručenie, kurzové zá~ 
znamy na burze, platobné prevody, úschovné 
služby, úschova v bezpečnostných schránkach. ú
verové a debetné karty, úve rové ústavv. úverové 
banky, vydávanie cenn.ých papierov, z~cn úrensk<'. 
služby. 

(51 J) 36 
(21 O) 1624-96 

( 1 1 1) 177 257 
(220) 27 02.1992 
( 1 5 1 ) 09 . l 2. 1 996 
( 180) 27 02.2002 
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(540) 

(Tl0) CIOS OSENICE, spol. s r . o., Osen ice. 507 24 
fX- lcn icc, CZ: 

(:i 1 Ol 1 c:hliarske pálené výrobky (stavebniny); keramic
ké pálené výrobky (stavebné); betónové a železo
betónové prvky; stavebná výroba v pozemnom a 
in/.inierskom stavebníctve; stavebné hmoty a po
treby; ťa:ť.b a a úprnva stavebných hmôt a surovín: 
prepravné služby ; roradenská a inžinierska čin
nosť v sta vebn íct ve. 

(:ii i ) 6. 8.19.37.39.40.42 
(2 10) 66849 

( 1 l 1 ) 1 77 258 
(220) 2lll 1.1 992 
(1 1 U) 74/J 88.065 
0 20) 24.07.199 1 
(3 30 ) us 
(151) 09.12.1996 
( 180) 23.01.2002 

(54oi GSAT 
( TlO) GTECH Corporation, 55 Technology Way. 

02817 Wcst Grc:enwich. Rhode Island . US: 
( 51 O) Dru/.ico~ é komunikačné pristroJe pre verejné 

s iéle IJier. naJmä multiplexory dát. transceivery. 
dekódovače a spoje na bezproslredný prenos dát; 
služb) montážne. údržbárske a opravárske pre 
dru;'.icové komunikačné prístroje. 

(5 11 ) 9. 37 
(2 10) ó6068 

( 1 1 1) 177 259 
(220) 1O. 12. 1992 
( 151 ) 09.12.1996 
( 180) 10.12.2002 
(540) 

(730) BIOSWISS Cosmetics GmbH, Rissgasse 6. 
7760 Radolfze ll , DE; 

(51 O) Depilačné želé, depilačné balzamy, depi lačn)' te
ku tý vosk, depilačné prípravky biologicky aktí v
ne. tdové depilačné krémy. vlasové a telové gély, 
telové pler'ové mlieka, vody a krémy na osvieže
nie tela. regeneračné krémy, regeneračné masky. 
medové p l eľové masky. zvlhčujúce pleťové mas
ky. bahenné masky a zábaly. byli nné pleťové 

masky. 
(:i 11) 3 
(210) 73728 

t J 1 1 ) 177 260 
(220 ) 09.07. 199.1 
( 151) 09.12.1996 
( 180) 09.07.2003 

(540J TOLCIDE 
(710) ALBRIGHT & WILSON LIMITED, 210-222 

Hagley Road West. Oldbury, Warley. Wesl Mid
lands, GB: 

(51 O) Dezinfekčné prostriedky. baktericíd)". ťungicidy . 

(511) 5 
(2 10) l 148-93 

( l J 1) 
(220) 
( 151) 
( 180) 

(540) 

177 261 
18. 111 993 
09.12. 1996 
18. 11 .2003 

MIRACLEAN 
(730) PARASOL PARTNERS, lne., 7170 East 

McDonald Drive, Scottsdale. Aľizona. US; 
(5 10) Kozmetické prípravky. pľÍpravky na starostlivosť 

o pokožku a telo s bioaktivnym zi nkom. 
(:'II) 3 
(2 10) 2103-93 

(II I) 177 262 
(220) 18. l l. 1993 
( 15 l ) 09. ! 2. 1996 
( 180) 18.11 .2003 

(:i40J LASON 
(730) SVED IA, spol. s r. o„ Kočánkova 153, 851 U 1 

Bratislava. SK: 
(.:'\IO) 

(5 11) 
(2 10) 

( 11 I ) 
(220) 
( 15 1) 
( 180) 

(54 0) 
(730) 

(510) 

Kozmetické a voňavkárske výrobky a potreby. 
drogistický tovar: prírod né a synteti cké esencie a 
silice, o leje, krémy, pomády. mydlá, spreje. vo
ňavky, parfumy, 1.ákladné látky na parfumy. ko1-
melické mlieko, toaletné vody, prípravky na opa
ľovanie. kúpeľové kozmetické prírravky. kúpe
ľové so li . fa rby na vlasy a túzy. vosk na luzy. vla
sové pľÍ!1ľavky. depilačné prípravky. vatové t )"

činky, toaletné fa rbi vá, umelé obočie; , kozmetika 
na obočie. prostriedky na trvalú ondulúciu vlasov. 
umelé nechty, farby na nechty, peroxid vodíka 
pľe ko zmetiku. púdre, šampóny. skrášľovaci~ 

masky, kozmetické a toaletnc súpravy a tašky. 
3 
2108-93 

177 263 
18.11 199:1 
09.12.1996 
18. 11.2003 

LYPSYL 
SVEDIA, spol. s r, o., Kočánkova 153. 85 1 O 1 
Bľatislava , SK; 
Kom1etické, toaletné a voňavkáľskc pripľavky a 
výrobky, drogisti ek)' tovar; pľírodné a syntet ické 
esrncie a silice, o leje, krémy, pomády. 111yu l;'1, 
púdre. spreje, voňavky, parfumy, základné l<itky 
na parfumy, toaletné vody. kozmetické mlieko. 
kúpeľové kozmetické prípravky, kúpeľové so li . 
rripravky na opa ľovanie. fa rby na vlasy a fi1zy. 
vosk na fú zy, vlasové prípravky, prostľ iedky na 
trvalú ond uláciu vlasov, šampóny, dcpi l ačné 
proslríedky, toaletné rarbi vá. kozm..:ti ka na obo
čie . umelé obočie . skrúšľovacic masky, vatové 
tyči nky. farby na nechty. odlakovače nechtov. 
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umelé nechty, peroxid vodíka pre kozmetiku, 
kozmetické súpravy a tašky. 

(511) 3 
(210) 2109-93 

( II l) 177 264 
(220) 19.11.1993 
(151) 09.12.1996 
( 180) 19. 11.2003 

C540) POWRMATIC 
(730) ST AMM INTERNA TIONAL CORPORA

TION, Palisades Park, N.J. 07650, US; 
(51 O) Prístroje a zariadenia na kúrenie, vetranie, klima

tizáciu a čistenie vzduchu všetkých druhov, hlav
ne plynové. elektrické a naftové vykurovacie za
riadenia, ústredné kúrenie, regulačné prístroje 
používané s uvedenými vykurovacími zariade
niami, vetracie prístroje a zariadenia, odsávače 
výfukových plynov, bezpečnostné zariadenia 
proti úniku výfukových plynov, klimatizačné prí
stroje a zariadenia, prístroje a zariadenia na dezo
dorizáciu a/alebo čistenie vzduchu. mediálne a 
elektronické zariadenia na čistenie vzduchu, prí
stroje a zariadenia na filtráciu vzduchu. 

(511) l l 
(210) 2116-93 

( 1 11 ) t 77 265 
(220) 19.11.1993 
(151) 09.12.1996 
( 180) 19.11.2003 

(540) ABAKT AL 
(730) LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih iz

delkov, d.d., Verovškova 57, Ljubljana, SI; 
(51 O) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra

votnícke; výrobky dietetické na lekárske účely, 
potraviny, náplasti, obväzový materiál, hmoty na 
plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezin
fekčné prostriedky, prostriedky na ničenie buriny 
a hubenie živočíšnych škodcov. 

(511) 5 
(210) 2117-93 

( 1 11 ) 177 266 
(220) 22.11.1993 
(151) 10.12.1996 
( 180) 22.11.200} 

t540) TRES 
(730) Joh. A. Benckiser GmbH, Ludwigshafen, DE; 
(510) Pracie prostriedky. 
(511) 3 
(210) 2120-93 

(111) 177267 
(220) 21.05.1993 
(151) 10.12.1996 
(180) 21.05.2003 

(54o) TIX LEMON 
(730) The Procter & Gambie Company, One Procter 

& Gambie Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 

(51 O) Bieliace a pracie prípavky; čistiace, leštiace, od
masťovacie a brúsne prípravky; mydlá, parfumé
ria, éterické oleje, kozmetika, prípravky na oše
trovanie vlasov a na čistenie zubov. 

(511) 3 
(210) 742-93 

(111) 177 268 
(220) 24.09.1996 
(151) 10. 12. 1 996 
(180) 24.09.2006 
(540) 

(730) Vydrnák Jozef, Ing„ Centrum l-35/82/11, 
018 41 Dubnica nad Váhom, SK; 

(510) Hračky. 

(511) 28 
(210) 2512-96 

(111) 177 269 
(220) 20.09.1996 
(151) 10.12.1996 
(180) 20.09 .2006 
(540) 

(730) Kukučka Martin - A.B.A agentúra, Dlhé Hony 
8/13, 911 01 Trenčín, SK; 

(510) Organizovanie hudobných festivalov. 
(511) 41 
(21 O) 2482-96 

(11 1 ) 177 2 70 
(220) 18.11.1996 
(15 1 ) 1 LI 2. 1 996 
(180) 18. 11.2006 
(540) 

(730) Bella Milan, Mudrocha 1355/31, 905 01 Senica, 
SK; 

(510) Kočíky, bicykle. 
(511) 12 
(210) 3035-96 

(III) 177271 
(220) 18. 1 1.1996 
(151) 11.12.1996 
(180) 18. 11.2006 
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(540) 

~)ema 
(730) Bella Milan, Mudrocha 1355/3 L 905 O 1 Senica, 

SK: 
( 51 O) Kočíky, bicykle. 
(."l I) 12 
(2 l 0) 3036-96 

(!ll) 177272 
(220) 23.07.1993 
(151) 11.12.1996 
( 180) 23.07.2003 

(540} CARNIV AL 
(730) CARTERS DRINKS GROUP, LTD., Citrus 

Grove, Side Ley, Kegworth, Derby, DE7 2FJ, 
GB: 

(51 O) Nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu ta
kýchto nápojov, ovocné šťavy, ovocné ochutené 
nápqje. 

(511) 32 
(210) 1247-93 

(III) 177273 
(220) 23 07.1993 
( 151) 11. J 2.1996 
(180) 23.07.2003 

(540l CARTERS 
(730) CARTERS DRINKS GROUP, LTD., Citrus 

Grove, Side Ley, Kegwmth, Derby, DE7 2FJ. 
GB: 

(51 O) Nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu ta
kýchto nápojov, ovocné šťavy, ovocné ochutené 
nápoje. 

(511) 32 
(21 O) 1246-93 

(l 11) 177 274 
(220} 23.07.1993 
( 151) 11.12. 1996 
( 180) 23.07.2003 
(540) 

c$re INTERNATIONAL 

(730) CORE COMPUTER, spol. s r. o., Olbrachtova 
3, 140 00 Praha 5, CZ; 

( 510) Počítačové programy, softver pre počítače, peri
feríc počítačov, n~jmä obrazovky, diskové nosiče 
záznamov, magnetické nosiče záznamov. tlačiar
ne, skenery; vývoj a údržba počítačových prog
ramov. testovacie zariadenia pre počítače a peri
férie počítačov. 

(511) 9, 42 
(21 O) 1243-93 

(III) 177275 
(220) 23.07.1993 
(151) 11.12.1996 
( 180) 23 07 2003 

(540) 

C$le TRADING 

(730) CORE COMPUTER, spol. s r. o., Olbrachtova 
3, 140 00 Praha 5. CZ: 

( 510) Počítačové programy. sollver pre počítače. peri
férie počítačov, najmä obrazovky. diskové nosiče 
záznamov. magnetické nosiče záznamov, tlačiar
ne, skenery: vývoj a údržba počítačových prog
ramov, testovacie zariadenia pre počítače a peri
férie počítačov. 

(5 l l) 9, 42 
(210) 1242-93 

(111} 177 276 
(220) 23.07.1993 
(151) 11.12.1996 
(180) 23.07.2003 

<540J LAXYGAL 

~·--··--·~-----

(730) GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava, 
CZ: 

(51 O) Farmaceutické prípravky. 
(511) 5 
(21 O) 1239-93 

(111) 177277 
(220) 25.10.1995 
(151) 12.12.1996 
(180) 25.10.2005 

(540) AQUARO 
(730) HIROCEM, a. s., 906 38 Rohožník, SK: 
(51 O) Bítúmenový cement tr. 32,5. 
(511) 19 
(210) 3002-95 

( 11 1) 177 278 
(220) 21.1O.1993 
(310) AM2064/93 
(320) 24.04.1993 
(330) AT 
(151) 12.12.1996 
( 180} 21.10.2003 

(540J CLIP-LITE 
(730) NAUROTH ECHEAGARA Y, Ricardo Casa 

Concha y Mar, CN 340 Ctra. de Cadiz. Km 164, 
Estepona 29680, Malaga. ES: 

(510) F~jčíarske potreby, predovšetkým držiaky z kovu 
a plastov na cigarety, zápalky, zapaľovače a kre
sadlá. 

(511) 34 
(210) 1901-93 

(111) 177 279 
(220) 21.10.1993 
(151) 12.12.1996 
( 180) 21.10.2003 

<540) FIBOX 
(730) Fibox Oy Ab, Koivuniemcn teollisuusaluc, 

Tammisaari, FI: 
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( 510) Skrinky, kl)1y a puzdrá na elektrické zariadenia -
- inštalácie a príslušenstvo k nim. 

(511) 9 
(21 O) 1905-93 

(111) 177 280 
(220) 21.10.1993 
(151) 12.12.1996 
( 180) 21.10.2003 
(540) 

(730) Raision Tehtaat Oy Ab, Raisionkaari 55, 21200 
Raisio, FI; 

( 51 O) Margarín, maslo, zmesi masla a margarínu, jedlé 
oleje a tuky. 

(511) 29 
(21 O) 1908-93 

(111) 
(220) 
(151) 
( 180) 

(540) 
(730) 

(510) 
(511) 
(210) 

(111) 
(220) 
(151) 
(180) 
(540) 

(730) 

(510) 

(511) 
(21 O) 

( 111) 
(220) 
( 151) 
( 180) 

(540) 
(730) 

(:ii 0) 
(511) 
{210) 

177 281 
21.10.1993 
12.12.1996 
21.10.2003 

LIVINGSTON CELLARS 
E.& J.Gallo Winery, Yosemite Bld., 95353 Mo
desto, Califomia, US; 
Vína, likéry, liehoviny. 
33 
1909-93 

177 282 
21.10.1993 
12.12.1996 
21.10.2003 

• 
pRIMAX 

PRIMAX, Foto-Handelsgesellschaft mbH, Hir
seländerweg 47, 12 559 Berlin, DE; 
Chemické výrobky na priemyselné účely, neo
svetlené filmy; fotografické, filmové, optické 
prístroje, nosiče magnetofónových záznamov. 
prístroje na spracovanie dát. 
1, 9 
1910-93 

177283 
22.10.1993 
12.12.1996 
22.10.2003 

GUMIDŽÚS 
GUROPEA holding, spol. s r. o., Komenského 
673/49. 020 01 Púchov, SK; 
Nealkoholické nápoje. 
32 
1912-93 

( 111 ) 177 284 
(220) 22.10.1993 
(151) 12.12.1996 
( 180) 22.10.2003 

(54o) BANJO 
(730) MARS, INC., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware, 22101-3883 McLean, Vir
gínia, US; 

(510) Káva, čaj, kakao, cukor, ryža a produkty z ryže. 
kávové náhradky, obilniny a prípravky z obilnín; 
chlieb, biskvity, pečivo, pekárske a cukrárske vý
robky, cukríky a cukríkové tyčinky, muessli ty
činky, čokolády a výrobky z čokolády, neliečivé 
cukrovinky, ľad na osvieženie. zmrzliny a mraze
né cukrovinky, prísady na ochucovanie a prifar
bovanie nápojov; jedlá na rýchle občerstvenie a 
hlavné jedlá a zložky na prípravu jedál a omáčok: 
nátierky na chlieb, pokiaľ sú obsiahnuté v tejto 
triede. 

(511) 30 
(210) 1914-93 

(111) 
(220) 
(151) 
(180) 

(540) 
(730) 

{510) 

(511) 
(210) 

( 111) 
(220) 
( 151) 
(180) 

(540) 
(730) 

(510) 

(511) 
(210) 

177 285 
22.10.1993 
12.12.1996 
22.10.2003 

CO RN ARO 
MARS, INC., spoločnosť zriadená podľa záko
nov štátu Delaware, 22101-3883 McLean, Vir
gínia, US; 
Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné produkty 
a výrobky, najmä osivá, semená a iné kultivačné 
materiály, obilniny v prírodnom stave; živé zvie
ratá: krmivá pre zvieratá, vtáctvo a ryby vrátane 
sušienok a pochúťok; sépiové kosti (pre vtáctvo 
chované v klietkach), jedlé kosti a tyčinky pre 
domáce zvieratá; stelivo a hniezda pre zvieratá. 
čerstvé ovocie a zelenina, zemiaky. ako aj prí
pravky z týchto produktov používané ako prísady 
do krmív. 
31 
1915-93 

177 286 
22.10.1993 
12.12.1996 
22.10.2003 

RASK 
MARS, INC., spoločnosť zriadená podľa záko
nov štátu Delaware, 22101-3883 McLean, Vir
gínia, US; 
Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné produkty 
a výrobky, najmä osivá, semená a iné kultivačné 
materiály, obilniny v prírodnom stave: živé zvie
ratá; krmivá pre zvieratá, vtáctvo a ryby vrátane 
sušienok a pochúťok; sépiové kosti (pre vtáctvo 
chované v klietkach), jedlé kosti a tyčinky pre 
domáce zvieratá; stelivo a hniezda pre zvieratá, 
čerstvé ovocie a zelenina, zemiaky, ako aj prí
pravky z týchto produktov používané ako prísady 
do krmív. 
31 
1916-93 
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( 1 1 1 ) 177 287 
(220l 22. t O. t 993 
( 15 l) 12.12. 1996 
(180) 22.10.2003 

(540J TRINGO 
(730) MARS, INC., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware, 221O1-3883 McLean, Vir

gínia, US: 
( 5 10) Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné produkty 

a výrobky, najmä osivá, semená a iné kultivačné 
materiály. obilniny v prírodnom stave; živé zvie

ratá: krmivá pre zvieratá, vtáctvo a ryby vrátane 
sušienok a pochúťok; sépiové kosti (pre vtáctvo 
chované v klietkach), jedlé kosti a tyčinky pre 
domáce zvieratá; stelivo a hniezda pre zvieratá, 

čerstvé ovocie a zelenina, zemiaky. ako aj prí
pravky z týchto produktov používané ako prísady 
do krmív. 

(5 t 1) 31 
(210) 1917-93 

( 1 t 1 ) 177 288 
(220) 06.11.1992 
(151) 13.12.1996 
(180) 06.11.2002 
(540) 

(730) Linhart Karol - LinART, Mlynská 6, 040 01 
Košice. SK: 

(510) Sprostredkovanie obchodných operácií vzťahu

júcich sa na nákup a predaj nábytku. bytových 
doplnkov a priemyseln}·ch výrobkov, sprostred
kovanie obchodu so starožitnosťami. 

(511) 35 
(210) 72810 

(III) 177289 
(220) 28.07.1993 
( 15 l) 16. 12. 1996 
( 180) 28.07.2003 

(s4oJ FLOSTERON 
( 730) KRKA, tovarna zdravil, p. o„ Cesta herojev 45, 

68 OOO Novo Mesto. Sl; 
(510) Farmaceutické prípravky-lieky. 
(511) 5 
(210) 1266-93 

(III) 177290 
(220) 19.1O.t993 
(l:'il) 16.121996 
( 180) 19.10.2003 

(54oJ ROTHSCHILD 
(730) NM Rothschild & Sons Limited, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Veľkej Británie, 
New Court St Swithin"s Lane. EC4P 4DU Lon
dýn. GB: 

\) 10) Služby v odbore poisťovníctva a financií. najmä 
služby bankové, obchodno-bankové, finančný 

manažment, finančné investície, financovanie, 

správa majetku a zaisťovanie finančných zdrojov 

pre tretie osoby, služby v oblasti cenných papie

rov a burzové kotačné služby. 
(511) 36 
(210) 1871-93 

(III) 177291 
(220) 19.10.1993 
(15 1) 16. 12. 1996 
( 180) 19.10.2003 

(54oJ FIVE ARROWS 
(730) NM Rothschild & Sons Limited, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Veľkej Británie. 
New Court St Swithin's Lane. EC4P 4DU Lon
dýn. GB; 

(51 O) Služby v odbore poisťovníctva a financií, najmä 

služby bankové, obchodno-bankové, finančný 

manažment, finančné investície, financovanie. 

správa majetku a zaisťovanie finančných zdrojov 
pre tretie osoby, služby v oblasti cenných papie
rov a burzové kotačné služby. 

(511) 36 
(21 O) 1872-93 

( 11 1) 177 292 
(220) 20.10.1993 
(151) 16.12.1996 
(180) 20.10.2003 
(540) 

SIEŤOTLAÔ 

(730) Kasper Ján, Ing., Vígľašská 1, 851 07 Bratisla
va, SK; 

(510) Tlač samolepiacich etikiet, tlač veľkoplošných 

samolcpiacich fólií, tlač na plasty. tlač na papier; 
textilná potlač; reklama, propagácia. 

(511) 35,40,42 
(21 O) 1880-93 

(111) 177 293 
(220) 20. I 0.1993 
(151) 16.12.1996 
( 180) 20. I 0.2003 
(540) MUNCHKJNS 
(730) DUNKIN' DONUTS INCORPORATED, spo

ločnosť existujúca a zriadená podľa zákonov 
štátu, Delaware, Randolph, Massachusetts, US; 

(510) Šišky(pampúchy). 
(511) 30 
(21 O) 1882-93 

( 11 l) 177 294 
(220) 20. l 0.1993 
(310) 74/388859 
(320) 06.05.1993 
(330) us 
( 151) 16. 12. 1996 
( 180) 20. l 0.2003 
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(540) REMISAR 
( 730) The Upjohn Company, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, Kalamazzo. Mi
chigan, US; 

(510) Farmaceutické prípravky. 
(511) 5 
(210) l 883-93 

( 1 l 1 ) 177 295 
(220) 20. 10.1993 
(151) 16.12.1996 
( 180) 20. l 0.2003 

(540l RESPIFLO 
(730) The Kendall Company, 15 Hampshire Street, 

Mansfield, Massachusetts, US; 
( 51 O) Výrobky farmaceutické a zdravotnícke; výrobky 

dietetické na lekárske účely, potraviny pre deti, 
náplasti, obväzový materiál: hmoty na plombo
vanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné 
prostriedky; prostriedky na ničenie buriny a na 
hubenie živočíšnych škodcov (fungicídy, herbicí
dy). 

(511) 5 
(210) 1884-93 

( 1 1 1) 177 296 
(220) 20. IO. 1993 
(310) 408.764 
(320) 29.06.1993 
(:BO) US 
( 151) 16. 12.1996 
( 180) 20. 10.2003 

(540J CONCERTO 
(730) Compaq Computer Corporation, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 20555 S. 
II. 249, 77070 Houston, Texas. US; 

(510) Osobné počítače. ich časti a príslušenstvo. 
(511) 9 
(210) 1885-93 

( 1 l ') 177 297 
(220) 20.1O.1993 
( 15 l) 16. 12. l 996 
( 180) 20.10.2003 

(54oi RENEW AL 
(730) RA YOVAC CORPORA TION, spoločnosť 

zriadená a existujúca podl'a zákonov štátu Wis
consin. Madison, Wisconsin, US; 

( 51 O) Batérie. batériové puzdrá a skrine, nabijače ba
térií_ prístroje na nabíjanie batérií. 

(511) 9 
(210) 1886-93 

( l 11) 177 298 
(220) 20.10.1993 
(151) 16.12.1996 
( 180) 20. I 0.2003 

(540) ACUL YN 
(7'.10) ROHM AND HAAS COMPANY, spoločnosť 

zriadená a existujúca podľa zákonov štátu Dela
ware. Philadelphia, Pennsylvania. US; 

(510) Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotogra
fiu, poľnohospodárstvo ( s výnimkou fungicídov. 
herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie 
buriny a parazitov), záhradníctvo (s výnimkou 
fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov 
na ničenie buriny a parazitov ), lesníctvo (s vý
nimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a 
prípravkov na ničenie buriny a parazitov ); živice 
umelé, plasty v surovom stave (v prášku, v pas
tách. alebo v tekutom stave; pôdne hnojí vá 
(prírodné a priemyselné); hasiace prostriedky: 
prostriedky na kalenie a prípravky na zváranie: 
kovov; chemické prostriedky na konzervovanie 
potravin; triesloviny; priemyselné spojivá. 

(511) l 
(210) 1887-93 

(l 11) 177 299 
(220) 20. 10.1993 
(151) 16.12.1996 
(180) 20.10.2003 

(54o) ACUSOL 
(730} ROHM AND HAAS COMPANY, spoločnosť 

zriadená a existujúca podl'a zákonov štátu Dcla
ware, Philadclphia. Pennsylvania, US; 

(51 O) Chemické v)Tobky pre priemysel, vedu, fotogra
fiu, poľnohospodárstvo (s výnimkou ľungicídov. 
herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie 
buriny a parazitov). záhradníctvo (s v),nimkou 
fungicídov, herbicídov. insekticídov a prípravkov 
na ničenie buriny a parazitov ). lesníctvo (s v)'
nimkou ťungicídov, herbicídov, insekticídov a 
prípravkov na ničenie buriny a parazitov); živice 
umelé, plasty v surovom stave (v prášku. v pas
tách, alebo v tekutom stave; pôdne hnojivú 
(prírodné a priemyselné): hasiace prostriedky: 
prostriedky na kalenie a prípravky na zvánmic 
kovov; chemické prostriedky na konzervovanie 
potravín; triesloviny; priemyselné spojivú. 

(51 l) l 
(2 l 0) l 888-93 

(11 l) 
(220) 
(151) 
(180) 

(540) 

(730) 

(510) 
(51 l) 

(210) 

( 1 1 1) 
(220) 
( l 51) 
( 180) 

(540) 

177 300 
13.03.1992 
17,12.1996 
13,03.2002 

WESTERN 
UNION 

: : MONEY 
: : TRANSFER 

f'irst Financial Managment Corporation, spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štálu Georgia. 
Three Corporalc Square. Suite 700. 30329 Atlan
ta. Georgia, US: 
Prevody peňazí uskutočňované elektronicky. 
36 
67261 

177 301 
19.11.1992 
17.12.1996 
19.11.2002 

KIX KOMPRIMÁT 
(730) Čokoládovny, a. s„ Modranská 27, 140 00 Praha 

4 - Modrany, CZ; 
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(510) Nápojové zmesi a prášky. 
(511) 32 
(210) 73163 

(111) 177302 
(220) 2812.1992 
(l:'il) 17 12.1996 
(180) 28.12.2002 

(s..ioi SUPERAJAX 
(730) NOBEL'S EXPLOSIVES COMPANY UMI

TED, Ayrshire, GB: 
( 51 O) Strelné zbrane. strelivo, náboje. výbušniny. 

ohr\ostrojc vrátane všetk)·ch výrobkov na pyro
technické účely 

( 5 11) lťl 

(210) 74191 

( 1 1 1 ) 177 303 
(220) 07071993 
(151) 16.12.1996 
( 180) 07.07.2003 

( s4o> IVEGA 
(730) lMUNA, š. p„ Jarkova 269117, 082 22 Šarišské 

Michaľany. SK; 
( 51 O) Farmaceutický prípravok. 
(511) s 
(210) 1142-93 

(III) 177304 
(220) 07.07.1993 
( 151) 16.12.1996 
( 180) 07.07.2003 

(54oi SINFENAL 
(730) IMlJNA, š. p., Jarkova 269/17. 082 22 Šarišské 

Michaľany. SK; 
(51 OJ Farmaceutický prípravok. 
(.'i 11) 5 
(210) 1143-93 

( 1 1 1 ) 177 305 
(220) 07.07.1993 
(l:'ill 16.12.1996 
( 180) 07.07.2003 

(:'i40J EXATEST E 
(730) IMUNA, š. p., Jarkova 269/17. 082 22 Šarišské 

Michaľany, SK; 
(:'ilO) Farmaceutické diagnostikum. 
(51 lí 5 
(210) 1144-93 

(111) 
(220) 
( 151) 
( 180) 

(540) 

(730) 

(510) 

177 306 
25.08.1993 
16.12.1996 
2:Ul8.2003 

ZEBRAPRÉN 
MATADORFlX, s. r. o„ Kopčianska cesta 22. 
8.'i2 01 Bratislava. SK: 
Farba na horizontálne značenie vozoviek (asfalt. 
betón, asfaltbetón). 

(:'i 11 l 2 
(210) 1499-93 

( 1 l 1 ) 177 307 
(220) 25.08.1993 
( ! :'i l ) 16.12. 1 996 
( 180) 25.08.2003 

(540) VELOFIX 
(730) MATADORFIX, s. r. o., Kopčianska cesta 22. 

852O1 Bratislava. SK; 
(510) Lepidlo na lepenie bicyklových duší. 
(511) 1 
(210) 1:"00-93 

(l l ll 177 308 
(220) 25.10.1993 
(151) 17.12.1996 
(180) 25.10.2003 

(540) RESUL TS 
( 730) Joh. A. Benckiser GmbH, Ludwigshafen. DE: 
( 510) Mydlá: vo!lavkárskc výrobky. vodičky na vlasy. 

kozmetické prípravky. dezodoranty. 
(511) 3 
(210) 1920-93 

( 1 1 l ) 177 309 
(220) 25. 10.1993 
(151) 17.12.1996 
(180) 25.10.2003 

(540l PARK LANE 
(730) UNITED DISTILLERS p. 1. c„ Distillers l lou-

se. 33 Ellersly Road, Edinburgh EHl2 6.IW. GB; 
(510) Alkoholické nápoje. 
(511) 33 
(210) 1921-93 

(III) 177310 
(220) 25. 10.1993 
(151) 17.12.1996 
(180) 25.10.2003 

(540) GÓL 
(730) STEFES ochrana rastlín, spol. s r. o„ Vcternir 

2. 900 28 lvanka pri Dunaji, SK; 
(510) Postrekový herbicíd vo forme tekutého dispcrgo

vateľného koncentrátu na riedenie vodou na ni
čenie dvojklíčnolistoYých burín v cukrovej a 
kŕmnej repe. 

(511) 5 
(210) 1923-93 

( 11 l) 
(220) 
( 151) 
( 180) 

(540) 

(730) 

(510) 

177 311 
25.10.1993 
17.12.1996 
25.10.2003 

BENOGOL 
STEFES ochrana rastlín, spol. s r. o„ Veterná 
2. 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; 
Postrekov)· herbicíd vo forme dispergovateľného 
koncentrátu na riedenie vodou na ničenie dvoj-
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klíčnolistových a trávovitých burín v cukrovej a 
kŕmnej repe. 

(511) 5 
(21 Oí 1924-93 

(111) 177312 
(220) 26.1o.1993 
(151) 17.12.1996 
( 180) 26.10.2003 

ts4oi CORONA 
(730) BRITV1C SOFT DRINKS LIMITED, Britvic 

! louse. Broomfield Road, Chelmsford, Esscx 
CMI ITU. GB; 

(510) Nealkoholické nápoje a prípravky na výrobu 
týchto nápojov: ovocné šťavy. 

(511) 32 
(210) 1929-93 

(III) 177313 
(220) 26.10.1993 
(151) 17.12.1996 
(180) 26. I 0.2003 
(540) 

(730) 

(510) 

()II) 

(210) 

( 1 l 1 ) 
(220) 
(1) 1) 

( 180) 

~ w 
Gerber 

Gerber Products Company, 445 State Street, 
Frcmont Michigan. CS; 
Detské a dojčenské potreby všetkých druhov, 
predovšetkým detské fl'aše a ich časti predávané 
jednotlivo i v súpravách. dojčenské íľaše a ich 
častí predávané jednotlivo i v súpravách. vrchná
ky dctsk)·ch a dojčenských íliaš. cumlíky, objím
ky. disky a čiapočky na detské a dojčenské tľaše. 
krúžky na prerezávanie zubov. ortodontické 
cumlíky, zdravotnícke cvičebné náradie. dojčen
ské cumle a cumlíky, dojčenské nosové aspíráto
ry. nádobky na automatické vydávanie liekov pre 
deti. neelektrické prsné pumpy predávané jednot
livo i v súpravách. neelektrické detské a dojčen
ské aparáty; odevy všetkých druhov vnhanc 
spodnej bielizni.:. vrchných odevov a obuvi pre 
dojčatá a deti; h1y a hračky všetkých druhov pre 
dojčatá a deti. 
IO. 25. 28 
19.14-93 

177 314 
27.10.1993 
17.12.1996 
27.10.2003 

('i40> XUXA 
(7:l0) XLXA INTERNATIONAL CORPORATION, 

(icn..:sis Building, 3rd Floor. Grand Cayman. K Y: 
( 'i 1 O) Prístroje a zariadenia na zvukový a obrazový zá

znam. na vysielanie a reprodukciu. rádiá. kazeto
vé prehrávače. magnetofónové nahrávai\:: CD 
prehrávače: mikrofóny: zvukové a ohrazové nosi
če. najmä gramofónové platni.:, kompaktné disky. 
Z\uknvé a ohrazové pásky; vedecké prístroje a 

(51 1) 
(210) 

( 1 1 1) 
(220) 
( 1) 1) 
( 180) 
(540) 

nástroje pre laboratórny výskum: navigačné prí
stroje. meracie prístroje a nástroje clektro111cké a 
elektrotechnické prístroje a nástroje; tel..:komuni
kačné prístroje a nástroje, hlavne telefóny; ľoto

grafické prístroje a nástroje, vrátane kamier; ki
ncmatografické, optické, vážiace. meracie, signa
lizačné, kontrolné prístroje a nástroje na (1čely zá
chranné a vyučovacie; magnetické nosiče dúl. 
gramoplatne; automaty a prístroje uvádzané do 
činnosti vhodením mince alebo známky. ako aj 
ich súčastí; zapísovacie pokladnice. počítacie 

stroje, prístroje na spracovanie dát: ha~ian: prí
stroje. Drahé kovy a kh zliatiny a prcdrncry 1. 

drahých kovov a ich zliatin alebo z platovan)d1 
kovov, klenoty, drahé kamene, hodiny. clirono
mctrické zariadenia. Papier. kartón. výrobky z 
papiera a kartónu; papierové šablóny, tlačoviny. 
knihy. obrázkové knihy a diáre. časopisy. kalen
dáre: fotografie. plagáty: papierenské v)Tobky. 
obtlače nátlačkové, nažehľovacic a nalepovacic / 
papi..:ra a viny Iu, albumy; potreby pre umcicm. 
kresličské, maliarske a modelárske náčinie. vrúta
ne modelovacej hmoty: knihárske náčinie: kpidlú 
na papierenské a domáce účely; maliarske štetce: 
písacie stroje a kancdárskc potreby (s \ SnimkPu 
nábytku); učebné a školské potreby (s výnimkou 
prístrojov); plastový obalov) materiál; hracie 
karty, tlačiarenské písmená. štočky; v)robk) um..:
lcckých remesiel. školské potn:hy. KoJa a j,:j nťl

hradky. výrobky 7. kožc a núhrndiek; surové .koí:e 
a kožušiny; kufre a cestovné tašky; batožina. 
najmä aktovky; kufríky. neccséry. kozmc:tick..: 
kufríky (bez obsahu). škatule na klobúky: dúh!
niky. slnečníky, vychúdzkovť palice: biče. konské 
postroje a sedlárske v)robky. Nábytok zrkadlú. 
rámy; výrobky z dreva. kork11. tŕstin. trstiny_ vŕ

bového prútia. rohoviny. kostí, slonm iny. kostíc. 
korytnačiny. jantáru. perlete. morskej prny. nú
hradky týchto materiálov. v)Tobky "/ plastov 
Domáce a km:hynské núradi,: a obaly mčcnc' 

preň: hrebem: a um)vacic huby· kd~·; <>klcncn,'. 
porcelánové a kameninové núcloby. Odevné v.\
rnbky; v}robky i.:lcktroníckeJ módy. najmä svc:
tielkujúcc klobúky. gombíky a stuhy mal} rni 
ekktronickými svetlami a cléktronickou hudbou; 
ohuv a prikr~·vky hlavy. l lračky a v}robky určené 
pre detskú záhavu. najmä bábiky. doplnky pre 
b<íbiky. hlavolamy. plyšové hračky. pokladničky. 
hry. vr{ltane hracej dosky, hracie karty a ~tavchni
ce a akčné hl): gymn:1stíi.:ké a športove' núči111t.:. 

vianočné ozdoby. 
9, 14. 16. 18. 20. 21. 2:'i. 28 
1942-93 

177 315 
29.10.1993 
17.12.19% 
29.10.2003 
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(730) Raision Tehtaat Oy Ab, Raisionkaari 55, 2!200 
Raisio, FI: 

(510) Jedlé oleje a tuky; výrobky z margarínu a masla, 
ako aj zo zmesí margarínu a masla. 

(511) 29 
(210) 1948-93 

(111) 177 316 
(220) 16.09.1996 
(151) 17.12.1996 
( 180) 16.09.2006 
(540) 

(730) PRE.FABETÓN HOLDING, a. s„ Železničná 
12, 972 41 Koš, SK; 

(510} Polovegetačný železobetónový prefabrikát, polo
vegetačná betónová tvárnica. 

(511) 19 
(210) 2440-96 

(III) 177317 
(220) l 7.02.1994 
( 151) l 7. l 2. l 996 
( 180) 17 022004 

(54oi MST CONTINUS 
( TlOl Mt;NDIPHARMA AG, St. Alban - Rhcinweg 

74. 4006 Basci, CH; 
(51 O) Farmaceutické prípravky. narkotiká a analgetiká 

na humánne účely. 
( 51 l) 5 
(210) 395-94 

(III) 177318 
(220) 1802.1994 
(151) 17.12.1996 
(180) 18022004 

(540) MAMI 
( 730) Martinská mliekáreň, a. s., Kollárova 11 O. 

036 80 Mmtin. SK: 
(510) Mliečne výrobky. 
(511) 29 
(210) 404-94 

(llJJ 177319 
(220) 17 02.1994 
(!:'ii) 17.12.1996 
( 180) 17.02.2004 

t54o) SYNEX 
(730) CHEMOLAK, a. s„ Továrenská 1, 919 04 

Smolenice. SK: 
(51 O) Email syntetický vonkajší. 
(511) 2 
(210) 392-94 

( 1 l l ) 177 320 
(220) 17.02.1994 
(151) 17.12.1996 
(180) 17.02.2004 

(540) OLEMA 
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 1, 919 04 

Smolenice, SK: 
(510) Email olejový vonkajší. 
(511) 2 
(210) 391-94 

( 111) 177 32 l 
(220) 27.10.1994 
( 151) 17.12.1996 
(180) 27.10.2004 

t54o) AB BABY 

---·----

(730) Prvá kozmetická a. s., Račianska 155, 834 15 
Bratislava, SK; 

(51 O) Kozmetické výrobky. 
(511) 3 
(210) 2572-94 

(l I l ) l 77 322 
(220) 21.02.1994 
( 151) 17.12.1996 
( 180) 2 J.()2.2004 

(540) TACTEL AQUATOR 
(730) E.l. du Pont de Nemours and Company. 1007 

Market Street. Wilmington, Delawarc, US: 
( 51 O) Tkaniny, textilné výrobky, látky: odevy. obuv. 

pokrývky hlavy. 
(511) 24. 25 
(21 O) 410-94 

(111) 177 323 
(220) 21.02.1994 
(151) 17.12.1996 
( 180) 21.02.2004 

(54oi ABRI 
(730) BAMBO A/S, Egclund 37, 6200 Aabcnraa. DK: 
(51 O) Papierové dámske vložky, plienky pre inkonti-

nentov, ochrana spodných nohavičiek a spodkov. 
hygienické prípravky a substancie. zdravotnícke 
potreby z papiera a/alebo textilných materiálov. 
detské papierové plienky na jedno použitie. v}·
robky z papiera na zdravotnícke účely a pre do
mácnosť. 

(511) 5. 16 
(210) 414-94 

(111) 177324 
(220) 2102.1994 
(151) 17.12.1996 
(180) 21.02 .2004 

<540) ABENA 
(730) BAMBO A/S, Egelund 37. 6200 Aabenraa. DK: 
(:'í 10) Papierové dámske vložky, plienky pre inkonti-

ncntov. ochrana spodných nohavičiek a spodkov. 
hygienické prípravky a substancie, zdravotníekc 
potreby z papiera a/alebo textilných materiálov. 
detské papierové plienky na jedno použitie. vý
robky z papiera na zdravotnícke účely a pre do
mácnosť. 

(511) 5. 16 
(210) 415-94 
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(111) 177 325 (540) 
(220) 27.10.1994 
(151) 17.12.1996 
( 180) 27.10.2004 

(540) TUTTI FRUTI 
(730) Prvá kozmetická a. s., Račianska 155, 834 15 

Bratislava, SK; 
(5 l 0) Kozmetické výrobky. 
(511) 3 
(210) 2573-94 

(111) 177 326 
(220) 27.10.1994 
(151) 17.12.1996 
(180) 27.10.2004 

(540l FRUTI C 
(730) Prvá kozmetická a. s., Račianska 155, 834 15 

Bratislava, SK; 
(510) Kozmetické výrobky. 
(511) 3 
(210) 2574-94 

( 1 l 1) 177 32 7 
(220) 06.11.199 l 
( 15 1) 07 o 11997 
(180) 06.11.2001 

(540) MISTRAL 
(730) House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 

Soborg, DK; 
( 51 O) Cigarety. 
(511) 34 
(210) 64587 

(l l I) 
(220) 
( 151) 
(180) 
(540) 

177 328 
20. 10.1993 
07.01.1997 
20.10.2003 

El 
CIGNA 

(730) CIGNA CORPORA TION, Philadelphia, Penn
sylvania, US; 

(5 10) Správa a riadenie v oblasti peňažníctva a finan
čníctva, lekárskych, hygienických a kozmetických 
služieb; poisťovníctvo a služby v oblasti peňaž
níctva a finančníctva; lekárska. hygienická a 
kozmetická starostlivosť vrátane lekárskej po
moci a poradenskej služby. 

(511) 36,42 
(210) 1889-93 

( 1 11) 177 329 
(220) 26.10.1993 
( 15 l) 07.o1.1997 
( 180) 26. l 0.2003 

(730) 

(510) 

(5 l l) 
(210) 

( 111) 
(220) 
( 151) 
(180) 

(540) 
(730) 

(5 lO) 

(51 l) 

(2l0) 

Helios Praha, spol. s r. o„ Vinohradská tf. IO. 
120 00 Praha 2, CZ; 
Minerálne vody, šumivé a iné nealkoholické ná
poje, ovocné šťavy a nápoje z nich. sirupy. kon
centráty na prípravu nealkoholických nápojov a 
ochutených minerálnych vôd. 
32 
1930-93 

177 330 
26.10.1993 
07.0l.1997 
26.l0.2003 

ŠARATICA 
Helios Praha, spol. s r. o„ Vinohradská ti". 1 O. 
120 00 Praha 2, CZ; 
Minerálne vody, šumivé a iné nealkoholické nú
poje, ovocné šťavy a nápoje z nich, sirupy. kon
centráty na prípravu nealkoholických nápojov a 
ochutených minerálnych vôd. 
32 
1931-93 

( 1 1 1 ) 177 33) 
(220) 26.10.1993 
(151) 07.0l.1997 
( 180) 26. l 0.2003 

(540J VINCENTKA 
(730) Helios Praha, spol. s r. o., Vinohradská tr. 1 O. 

120 00 Praha 2. CZ: 
(51 O) Minerálne vody. šumivé a iné nealkoholické mí

pojc, ovocné šťavy a nápoje z nich. sirupy. kon
centráty na prípravu nealkoholický·ch nápojov a 
ochutených minerálnych vôd. 

(511) 32 
(210) 1932-93 

(111) 177 332 
(220) 26. 1o.1993 
( t 5 t l orn 1. t 997 
(180) 26.10.2003 

<540J ONDRÁŠOVKA 
(730) Helios Praha, spol. s r. o., Vinohradská lf. l O. 

120 00 Praha 2, CZ; 
(510) Minerálne vody. šumivé a iné nealkoholické ná

poje, ovocné šťavy a nápoje z nich. sirupy. kon
centráty na prípravu nealkoholických nápojov a 
ochutených minerálnych vôd. 

(511) 32 
(21 O) 1933-93 
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( 1 J 1) 
(220) 
( 151) 
( 180) 
(540) 

(730) 

(510) 

(51 1) 
(210) 

(111) 
(220) 
(151) 
( 180) 
(540) 
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177 333 
09.10.1996 
07.01.1997 
09.10.2006 

1'tú.vETI 
Stejskal Jaromír - V AK & YETI, Lovinského 
3, 811 04 Bratislava. SK; 
Spacie vaky (na špol1ové, turistické a rekreačné 
účely). Odevy. obuv. prikrývky hlavy, a to najmä 
športové odevy a obuv. Sprostredkovanie ob
chodných operácií s výrobkami. 
20,25,35 
2646-96 

177 334 
26.11.1996 
07.01.1997 
26.11.2006 

ánt 
./ CDllSVLT SPGL, lľ •·II, 

(730) Dominant Consult, s. r. o., Obchodná 42, 
81 l 06 Bratislava, SK; 

(51 O) Reklamná činnosť; marketing; vedenie účtovníc
tva; obchodné a podnikové poradenstvo: ekono
mické poradenstvo; sprostredkovanie kúpy, pre
daja a prenájmu nehnuteľností; sprostredkovateľ
ská činnosť; leasing strojov, prístrojov, zariadení 
a nehnuteľností; vzdelávacia a rekvalifikačná čin
nosť v oblasti ekonómie. 

(511) 35. 36, 41 
(210) 3150-96 
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Obnovy ochranných známok 

88 218 
88 643 
95 294 
97 574 

101 605 
118 974 
152 025 
152 144 

(111) 88218 
(220) 01.10.1895 
( 151) O l. I 0.1895 
( 180) O l. I 0.2005 

(540) SUNLIGHT 

152 453 
156 399 
156 400 
156 417 
156 420 
156 441 
157 244 
161 377 

(730) UNILEVER N. V., Weena 455. 3013 AL Rotter
dam, NL: 

(51 O) Obyčajné mydlo, čistiace prostriedky. škrob, 
moridlo a iné pracie prípravky. 

(51 l) 3 
(210) 5600 

( l l I) 88 643 
(220) 20.12.1905 
(151) 20.12.1905 
(180) 20.12.2005 

(540) Lux 
(730) UNILEVER N. V„ Weena 455, 3013 AL Rotter

dam, NL; 
(510) Obyčajné mydlá, bieliace prostriedky, modridlo 

na bielizeň, pracie prostriedky, chemikálie na le
kárske a lekárenské účely. 

(511) 3.5 
(210) 5599 

(111) 95 294 
(~20) 12.05.1942 
(151) 12.05.1942 
(180) 12.05.2002 

(540) Flora 
(730) Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová 

společnost, Ústí nad Labem, CZ; 
(510) Tlačiarenské farby. 
(511) 2 
(210) 2526 

( 111) 97 574 
(220) 17.06.1925 
(151) 17.06.1925 
( 180) ! 7 06.2005 

(540) Cona 
(730) Cona Limited, Londýn. GB; 
(51 O) Prístroje zo skla na prípravu kávy. 
(511) 21 
(210) 5167 

(III) 101605 
(220) 13.051925 
(151) 13.05.1925 

162 528 162 780 
162 529 162 795 
162530 162 859 
162 563 162 860 
162 714 165 660 
162 752 166 415 
162 754 
162 779 

(180) 13.05.2005 

(540) Mackintosh 
(730) Société des Produits Nestlé S. A., Casc Postale 

353, 1800 Vevey, CH; 
(510) Cukrovinky. 
(511) 30 
(210) 4606 

(111) 118 974 
(220) 15.10.1915 
{151) 15.10.1915 
(180) 15.10.2005 

(540) Optimit 
(730) Optimit, akciová společnost, Odry. CZ; 
(510) Tovar z gumy a z gumových náhradiek a rovnaký 

tovar v spojení s inými hmotami. 
(511) 17 
(210) 2287 

( 11 1 ) 152 025 
(220) 14.04.1955 
(151) 11.05.1955 
( 180) 14.04.2005 
(540) 

(730) FATRA, akciová společnost, Napajedia, CZ; 
(51 O) Rôzne výrobky z plastických hmôt - PVC, strie

kané, lisované, ťahané, šité, lepené, určené hlav
ne na účely technické, lekárske, hygienické, kan
celárske, školské a pre domácnosť: (napr. rúrky. 
zváračský drôt, lepidlo, inštalačné dielce. izolač
né hadičky, splachovacie nádrže, separátory, 
líky, opasky, stierky na cesto, tuby, zaváraninové 
krúžky, tiež v spojení s inými hmotami. 

(511) 1, 6, 7, 8, 9, IO, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22. 
23,24.25,26,27,28.34 

(210) 4750 

(111) 152 144 
(220) 07.06.1955 
(151) 17.06.1955 
( 180) 07.06.2005 

(540) PLA YER'S PLEASE 
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(7'.10) British - American Tobacco Company, Limi-
ted, 7 Míllbank. London SWI. GB; 

(510) Spracovan)' tabak. 
(5 1 1) 34 
(210) 5173 

·---~~-~------

( t ! 1 ) 152 453 
(220) 08.11.1955 
( 1'i1) 28. 11.1955 
(180) 08.11.2005 

( s4oi KARTIT 
(730) GUMON Bratislava, a. s., Košická 6, 825 16 

Bratislava. SK; 
{5 ! 0) Elektroizolačné dosky z papiera a bakelítové 

živice. 
('i ! 1) 17 
(2!0) 6012 

(111) 156 399 
(220) 09061965 
( 151) 07.10.1965 
( 180) 09.06.2005 

('i40) LUREX 
(730) SILDOREX S. A„ Paris. FR; 
(510) Priadze. 
(511) 23 
121 O) 34470 

( 111) 156 400 
(220) 24.06. 1965 
( 151) 07.10.1965 
( 180) 24.0(J.2005 

(540) ALBUPHAN 
(730) LACH EMA, akciová spolcčnost, Brno. CZ; 
('i 1 O) Chemické výrobky pre priemysel. \'Celu. ľotogra

liu. poľnohospodárstvo, záhradníctvo. lcsnil:tvo. 
čis!<S chemikálie. činidlá všetkých druhov. indiká
torov.S a reagenčné papieriky a indikátory. v)Toh
k:- lekárenské, veterinárne a zdravotníckc. 

(511) 1. 5 
(210) 34492 

(111) 156417 
(220) 24061965 
(151) 11.10.1965 
( 180) 24 06 2005 

(540) NORMANAL 
(730) LACHEMA, akciová společnost, Brno, CZ: 
(.'\IO) Chemické výrobky pre priemysel, vedu. fotogra-

fiu. poľnohospodárstvo. záhradníctvo. lesníctvo. 
čisté chemikálie. činidlá všetkých druhov. indiká
torové a reagenčné papieriky a indikátory. výrob
ky lekárenské. \'eterinárne a zdravotnícke. 

(511) L 5 
(210) 34491 

(III) 156420 
(220) 24.06.1965 
( 1.~ 1 ) 11. 1 O. 1965 
( 180) 24.06 2005 

(54oJ GLUKOPHAN 
(730) LACHEMA, akciová společnost, Brno. CZ: 
(51 O) Indikátorové papiere na zisťovanie glukózy v 

moči. 

(511) 1 
(210) 34499 

-------·--
( 1 l 1 ) 156 441 
(220) 13.08.1965 
(151) 10.12.1965 
( 180) l 3Jl8.2005 
(540) 

(730) 

(510) 

(511) 
(210) 

Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Štcťániko
vo nám. 25/24. 967O1 Kremnica. SK: 
Odznaky. medaily a plakety vyrábané z farebných 
/mosadze a hliníka/ a drahých kovov: mince v;.
rábané z farebn\•ch (mosadze a hliníka) a drah)ch 
kovov. kovov\· 'riad ( tcllónové panvice). zveráky 
lvží kovové. hankové strojc (elektronické poéi
t~čky mincí. triedičky mí~ci. prerážače banko
viek). 
9.14,21.28 
35130 

( 111) 157 244 
(220) 17.08.1965 
(151) 14.0.'11967 
( 180) 17.08.2005 

(5401 AKAI 
(7JO) Akai Electric Company Limited, No. 12-14.2-

-chomc, l ligashi -Koj1ya.Ohta-ku. Tokio. Jľ: 
( 51 O) Magnetofóny. ich časti a príslušenstvá. 
(511) 9 
(210) 35132 

( 1 11) 
(220) 
( 151) 
{ 180) 

(540) 

(730) 

(510) 

(511) 
(210) 

161 377 
16.01 1973 
04.05.1973 
1601.2003 

TOWN a COUNTRY 
Bridgestone/Fircstone lne., spoločnosf zriadená 
podľa zákonov štátu Ohio, Akron, Ohio. US; 
Pneumatiky a duše pn: vozidlá a ich časti; vnú
torné protektory pre pneumatiky: protektory pre 
duše do pneumatík. záplatový materiál na pnc:u
matiky. plášte pneumatík. súpravy na opravu 
pneumatík. ráfiky na kolesá, gumové ráfiky na 
pneumatiky pre kolesá. 
12 
46759 

( 11 1) t 62 528 
(220) 10.06.1975 
(151) 23091975 
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(180) I0.06.2005 

(54oi UBGPHAN 
(730) LACHEMA, akciová společnost, Karásek 28. 

621 33 Brno, CZ; 
(510) Diagnostické a indikátorové papieriky. 
(511) 1,5 
(210) 48714 

( 1 1 1) 162 529 
(220) 1006.1975 
(151) 23.09.1975 
(180) 10.06 2005 

(540l KETOPHAN 
(730) LACHEMA, akciová společnost, Karásek 28. 

621 33 Brno, CZ: 
(510) Diagnostické a indikátorové papieriky. 
( 51 1) 1' 5 
(210) 48715 

(l 11) 162 530 
(220) 10.06. 1975 
(151) 23.09. 1975 
( 180) I0.06.2005 

<54o) HEMOPHAN 
(730) LACHEMA, akciová společnost, Karásck 28, 

621 3J Brno. CZ: 
(51 O) Diagnostické a indikátorové papieriky. 
(511) 1, 5 
(210) 48716 

(l 11) 162 563 
(220) 25.07. 1975 
( 151) 20. 1O.1975 
( 180) 25.07.2005 

(540) VIT AN A 
(730) Vitana, a. s., 277 32 Byšice, okr. Mčlník. CZ; 
(510) Hotové polievky a omáčky, múčne výrobky ako 

knedle v prášku, lievance v prášku, bábovka v 
prášku, perník v prášku, zemiaková baba v práš
ku. krehké rezy v prášku, čokoládová torta v 
prášku. zemiakové placky v prášku: kávoviny, 
korcniace zmesi; rýchlorozpustné cukrovinkárske 
polotovary. 

(511) 29,30 
(210) 48803 

(111) 162714 
(220) 28 08. 1975 
(151) 03.02.1976 
( 180) 28.08.2005 

(54oi SYN-O-AD 
(730} Akzo Chemicals B. V., Amersfoort, NL; 
(510) Priemysdné oleje a tuky; mazadlá; prostriedky na 

viazaníc prachu. palivá (čierne a hnedé uhlie, pa
livové drevo, oleje a pohonné látky) prostriedky 
na svietenie, sviečky, sviece, nočné lampičky a 
knôty. 

(511) 4 
(21 O) 48843 

( 11 1) 162 752 
(220) 06.06. 1975 
(151) 03.03.1976 
( 180) 06.06.2005 

(540) WELLS F ARGO 
(730) WELLS FARGO & COMPANY, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Calífornia. 420 
Montgomery Street, San Francísco. California, 
US: 

(51 O) Bankové a úverové služby. 
(511) 36 
(21 O) 48722 

(l l l) 162 754 
(220) 24.06.1975 
(151) 03.03. 1976 
(180) 24.06.2005 
(540) 

@) 
SQUlBB 

(730) E. R. Squibb & Sons, lne., spoločnosť zriadená 
podra zákonov štátu Delawarc. Princeton, New 
Jerscy, US: 

( 510) Prípravky lekárske a farmaceutické na použitie v 
lekárstve a veterinárstve. 

(51 1) 5 
(210) 48747 

( 1 1 1 ) 162 779 
(220) 30.09.1975 
(151) 17.03.1976 
( 180) 30.09.2005 

(540) APTAN 
(730) J. & P. Coats, Limited, Glasgow. Škótsko. GB: 
(51 O) Priadze a nite všetkých druhov. 
(51 l) 23 
(21 O) 48904 

( 1 1 1) 162 780 
(220) 30.09. 1975 
(151) 17 03.1976 
( 180) 30.09.2005 

(54oJ EPIC 
(730} J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Škótsko. GB; 
(5 IO) Priadze a nite všetkých druhov. 
(511) 23 
(210) 48906 

(111) 162 795 
(220) 30.09.1975 
(151) 22.03.1976 
{ 180) 30.09.2005 

(54oJ GRAL 
(730) J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Škótsko, Gl3: 
(510) Priadze a nite všetkých druhov. 
(511) 23 
(210) 48905 
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( 1 1 1 ) 162 859 
(220) 10.06.1975 
( 1:; 1) 13.0:'i.1976 
( 180) 10.06.2005 

<54oi NEPHROPHAN 
(730) LACHEMA, akciová společnost, Karásek 28. 

621 3.'l Brno, CZ: 
(510) Kombinovaný diagnostický papierik na zisťova

nie ochorenia obličick. 
(Sl 1) S 
(210) 48712 

( 111) 162 860 
(220) 10.06.1975 
(151) l.'l.05.1976 
( 180) l 0.06.2005 

(S4o} NITRIPHAN 
(730) LACHEMA, akciová společnost, Karásek 28. 

62133 Brno. CZ: 
( 51 O) Indikátorový papierik na určenie dusítanov. 
(511) 5 
(210) 48713 

(III) 165660 
(220) 2106.1983 
(151} 28.04.1984 
( 180) 21.06.200:1 

(540) TOUCHDOWN 
(730) ZENECA, lne., spol. zriadená podľa zákonov 

štátu Delaware, Wilmíngton. Delaware. US: 
( :' 10) V)Tobky farmaceutické. zverolekárske a zdra

votnícke: v),robky di.:tetické pre deti a chorých: 
náplasti. obväzov) materiál. hmoty určené na 
plombovaniu zubov a na odtlačky zubov: dezin
fokčné prostriedky: prostriedky na ničenie rast
linných a živočíšnych škodcov. antiparazitné lát
ky. 

(511) 5 
(210) 53200 

(111) 166415 
(220) 29 051985 
( 151) 03. 12. 1986 
( 180} 29.05.2005 

(5401 DANO 
(7:10) Dano AG, Glarns. CI I; 
(:'i 10) Stroje a zariadenia na mechanické a biologické 

spracovanie odpadkov a splaškovýd1 kalov. 
(511) 7. 11 
(210) 54204 



Číslo zápisu 

88 218 

88 643 

90 308 

91 095 

91 280 

91 554 

95 294 

95 294 

95 443 

97 737 

98 686 

98 952 

99 242 

99 491 

99 73 7 
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Prevody ochranných známok 

Predchádzajúci majiteľ Terajší majitel' 

Lever Vlaardingen B. V„ Vlaardingen, NL; Unilever N. V., Rotterdam, NL; 

Lever Vlaardingen B. V., Vlaardingen, NL; Unilever N. V., Rotterdam. NL: 

Slovakofarma, štátny podnik. Hlohovec. 
SK; 

Slovakofarma. štátny podnik Hlohovec, 
SK; 

Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, 
SK; 

Léčiva, státní podnik, 102 37 Praha 1 O, CZ; 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, ná
rodní podnik. Ústí nad Labem, CZ; 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 
státní podnik, lJstí nad Labem, CZ; 

Léčiva. státní podnik. l 02 37 Praha 1 O. CZ: 

Léčiva. státní podnik, 102 3 7 Praha IO, CZ; 

Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, 
SK; 

Slovakofarma. štátny podnik, Hlohovec, 
SK; 

Léčiva, státní podnik, 102 37 Praha 1 O, CZ; 

Léčiva, státní podnik, 102 37 Praha 1 O, CZ; 

Slovakofarma. štátny podnik, Hlohovec, 
SK; 

SLOV AKOFARMA, a. s., Železničná 
12, 920 27 Hlohovec, SK; 

SLOVAKOFARMA, a. S„ Železničná 
12. 920 27 Hlohovec, SK; 

SLOV AKOF ARMA, a. s., Železničná 
12, 920 27 Hlohovec, SK; 

INFUSIA, a. s., 289 13 Hofátev, CZ; 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 
státní podnik, Ústí nad Labem. CZ; 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 
akciová společnost, Ústí nad Labem, 
CZ; 

INFUSIA, a. s., 289 13 Hofátev, CZ; 

INFUSIA. a. s., 289 I3 Hol'átev, CZ: 

SLOV AKOF ARMA, a. s., Železničná 
12, 920 27 Hlohovec, SK; 

SLOV AKOF ARMA, a. s .. Železničná 
12, 920 27 Hlohovec. SK; 

INFUSIA, a. s., 289 13 Hofátev, CZ; 

INFUSIA, a. s., 289 13 Hofátev. CZ: 

SLOVAKOFARMA. a. s„ Železničná 
12, 920 27 Hlohovec, SK; 

S účinnosťou 
od: 

10.12.96 

09.12.96 

12.12.96 

13.12.96 

13.12.96 

12.12.96 

13.12.96 

13.12.% 

16.12.96 

12.12.96 

12.12.96 

11.12.96 

12.12.96 

12.12.96 

13.12.96 
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Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ 

100 373 Léčiva. státní podnik, 102 37 Praha IO. CZ; INFUSIA. a. s„ 289 13 Hofátev. CZ; 

103 891 Léčiva, státní podnik, 102 37 Praha 10. CZ; INFUSIA, a. s„ 289 13 Hofátev. CZ: 

----------------
103 893 

IO'i 742 

103 050 

106 576 

150 299 

l'i3 436 

157256 

158 776 

158 880 

159 01:\ 

159 036 

Slovakofarma, štátny podnik. Hlohovec, 
SK: 

Povltavské tukové závody, s. p„ Nelahozc
ves, CZ: 

Léčiva, státní podnik. l 02 37 Praha 1 O. CZ; 

Povltavské tukové závody. s. p„ Nelahoze
ves. CZ: 

Slovakolarma, štátny podnik. Hlohovec. 
SK: 

KOSMOS. státni podnik, Čáslav, CZ: 

MILO, státní podnik. Šantova 14, 771 59. 
Olomouc. CZ: 

MILO, státní podnik, Šantova 14, 771 59. 
Olomouc, CZ: 

KOSMOS. státní podnik. Čáslav. CZ: 

Pražské pivovary. stální podnik. Praha. CZ: 

Slovenský hodváb. štátny podnik. Továren
ská 532. 905 35 Senica. SK 

SLOV AKOf' ARMA, a. s„ Železničná 
12, 920 27 Hlohovec. SK; 

ALPA, s. r. o .. Hornoméstská 378. Vcl
ké Meziríčí, CZ: 

INFUSIA. a. s. 289 13 Hoi'átev. CZ: 

ALPA. s. r. o„ Hornomestská 378. Vel
ké Meziľíčí, CZ: 

SLOV AKOF ARMA, a. s„ Železničná 
12. 920 27 Blohovcc. SK: 

ZENIT. spol. s r. o , Pražská 162, Čás
lav. CZ: 

MILO Olomouc, a. s„ Šantova 14. 
771 59 Olomouc. CZ: 

MILO Olomouc. a. s„ Šanlova 14, 
771 59 Olomouc. CZ: 

ZEN IL spol. s r. o., Pražská 162. Čás
lav. CZ: 

Pražské pivovary. a. s„ Nádražní 84, 
150 54 Praha 5. CZ: 

Slovenský hodváb - RESS. a. s„ Tová
renská 532. 905O1 Senica. SK: 

---·~----------------------------

159037 

159 214 

Slovensk)· hodváb. štátny podnik. Továren
ská 532. 905 35 Senica, SK 

KOSMOS, státní podnik, Čáslav. CZ: 

Slovenský hodváb - RESS. a. s., Tová
renská 532, 905 O 1 Senica. SK: 

ZENIT. spol. s r. o„ Pražskä 162. Čás
lav. CZ; 

S účinnosťou 
od: 

12.12.96 

12.12.96 

13.12.96 

10.12.96 

12 12.96 

10.12.96 

12.12.96 

06.12.96 

12.12.96 

12.12.96 

03.12.96 

18.12.96 

09.12.96 

11.12.% 

06.12.96 



Číslo zápisu 

159 311 

159 814 

160 419 

160 453 

1 (,4 026 

16') 760 

170 664 

!70 664 

1 TJ 7J9 

174 500 
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Predchádzajúci majiteľ 

MILO, státní podnik, Šantova 14, 771 59. 
Olomouc. CZ; 

KOSMOS, státní podnik, Čáslav. CZ; 

Tatraľan. štátny podnik, Kežmarok. SK: 

Panavision, !neorporatcd, spoločnosť zria
dená a existujúca podľa zákonov štátu De
laware, Tarzana, California. US; 

KOSMOS. slátní podnik. Čáslav. CZ: 

Slovenský hodváb. štátny podnik, Továren
ská 532, 905 35 Senica. SK 

Léčiva, státní podnik. 102 37 Praha IO, CZ: 

S lovcnské magnezitové závody, štátny 
podnik. Štúrova 27. 043 1 O Košice. SK: 

Slovenské magnezitové závody Jelšava. 
štátný podnik. SK: 

Slovenský hoddb. štátny podnik. Tmár.:n
ská 532. 90:'i 35 Senica. SK 

O stav nernstných surov in. stútní podnik. 
Sedlcc 425. 284 OJ Kutnú Hora. CZ: 

Terajší majiteľ 

MILO Olomouc, a. s„ Šantova 14. 
771 59 Olomouc. CZ: 

ZENIT. spol. s r. o„ Pražská 162. č:ás
lav. CZ: 

Tatraľan, akciová spoločnosť, Michal
ská 18. Kežmarok, SK; 

Panavision lnternational, L. P„ Tarza
na. California, US: 

ZENIT. spol. s r. o„ Pražská 162, Úis
lav, CZ: 

Slovenský hodváb - RESS. a. s„ Tová
renská 532. 905 OJ Senica. SK: 

INFUS!A, a. s„ .289 13 llofálev, CZ: 

Slovenské magn..-:zitové zúvody klšani, 
štátn~· podnik, SK: 

Slovenské magueziton' zúvody. a. s„ 
Jelšava. 049 16 Jelšava. SK: 

Slovenský hodváb - RJ:SS. a. s„ T(l\ ú
rcnskú 532. 905 O 1 Senica. SK: 

Ústav m:rostn)·ch surovín. a. s .. Víteznú 
425. 284 OJ Kutná 1 lora. CZ: 

S účinnosťou 
od: 

12.12.% 

06.12.96 

09.12.% 

18.12.96 

06.12.96 

10.12.96 

11.12.96 

16.12.96 

l<i.12.% 

10.12.% 

13.12.% 



l l6 VESTNÍK lJRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 3 - 1997 SK (ochranné známky) 

Zmena v údajoch o majiteľoch ochranných známok 

Č:islo zápisu Majiteľ 

88 218 Lcvcr Vlaardíngcn B. V .. Vlaardingcn. NL: 

88 6-U Lcvcr Vlaardingcn B. V„ Vlaardíngcn. NI.: 

l:iú cHI Mincovňa Kremnica. štátny podnik. Štdanikovo nám. 2:\/24. %7 01 Kremnica. SK: 

159 Oďl(i Slovenský hodváb. a. s .. Továrenská :\32. 90:'i 01 Senica, SK: 

l:'i9 037 Slovenský· hodváb. a. s„ Továrenská :\32. 905 01 Senica. SK: 

1 (i~ 660 ZEN ECA lne .. spol. zriadená podľa zákonov štátu Dclawarc. Wilmington. Delawarc. 
lJS: 

1(i7 065 Slovenský hodváb. a. s„ Továrenská :'i32. 905O1 Senica. SK: 

173 TN Slovenský hodváb. a. s„ Továrenská :'i32. 90:'i O 1 Senica. SK: 

17-l U2 Tadial Milan. Ing .. CSc .• Záhradná 1lii3. Detrn. SK: 

174 .nJ Tadial Milan. Ing„ CSc„ Záhrndna 11/13. Detva. SK: 

! 11 IJ 164 190 
(22()) 29.011979 
( 180) 29 011999 

(:'i-toJ NIKE 

Prehlásenie ochrannej známky za chýrnu 

(TlOJ Nike lnternational Limited, spol. zriadená podľa zákonov štátu Bermudy. US: 

S účinnost'ou odo dňa: 18.12.96 

Medzinárodné zápisy ochranných známok 

(III) 120098 
(220) 07.04. 1934 
(800) 2R 142 102 

02.()4' 1996 
IJí'.. BG. RU. !JA 

( 1 1 1 } 176 986 
(220) 22 021 ')96 
(800) ú:'í9 73ú 

] 7,()7.1996 
HR. ES. FR. lľ. Cí'. 

S účinnosťou 
od: 

10.12.% 

09.12.96 

17. 12.96 

09.12.96 

1 Ll2.96 

09. 12.96 

10.12.96 

10.12.96 

09.12.96 

09.12.96 
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Zánik práva na ochranné známky 

Číslo známky Dátum zániku 

169 l48 20.05.1996 




